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1 Úvod 

       Patní kost je největší a nejmasivnější z kostí chodidla. Patní kost je důležitá pro 

přejímání části váhy těla z hlezenní kosti a přenášení ji na podložku. Zlomeniny patní kosti 

vznikají nejčastěji pádem z výšky, sportovními úrazy či výbuchem podloží, na kterém 

postižený stál.  

       Zlomeniny se dělí na extraartikulární (mimo kloub) (abrubce hran a výběžků), 

intraartikulární (přes kloub) bez závažnější dislokace a bez snížení těla patní kosti a 

intraartikulární s dislokací úlomků a snížením těla patní kosti. Zlomeniny patní kosti můžou 

být léčeny konzervativně nebo operativně.  

       Konzervativní léčba spočívá v podávání analgetik a dalších antiedemózních prostředků. 

Po ústupu otoku je končetina fixována v ortéze nebo v nechodící sádře s vyraženou nožní 

klenbou. Tato fixace se nechává na 2 – 3 měsíce, poté je pacient předán do péče 

fyzioterapeuta, aby se ztuhlá noha rozcvičila.  

       Cílem operační léčby je anatomická repozice zlomenin patní kosti s obnovením jejího 

základního tvaru a poté fixace zlomených úlomků některým z typů osteosyntézy. Operační 

výkon se provádí ihned u otevřených zlomenin, u ostatních zlomenin se operace odkládá     

na dobu po odeznění otoku a hematomu měkkých tkání, což bývá obvykle za 4 – 10 dní. 

Operační léčba se dělí na otevřenou repozici, polootevřený postup (miniinvazivní) a využití 

zevních fixátorů.  

       V diplomové práci se zabývám patním hřebem C-NAIL, který vyrábí česká společnost 

Medin, a.s., která při jeho vývoji spolupracovala s MUDr. Martin Pompachem                               

z traumatologického oddělení Pardubické krajské nemocnice, Prof. Dr. Hans Zwippem,         

Dr. Michael Amlangem z úrazového oddělení univerzitní kliniky v Drážďanech a VŠB – TU 

Ostrava. C-nail je kalkaneální intermedulární hřeb, který se využívá u interartikulárních           

a extraartikulárních zlomenin patní kosti. Fixace tímto hřebem je miniinvazivní a principem 

je stabilizace kostních fragmentů patní kosti hřebem ve spojení s fixačními šrouby. C-NAIL 

je na trhu k dispozici prozatím jen z nerezové oceli, plánuje se výroba C-NAILU ze slitiny 

titanu (Ti6Al4V), jedním z cílů práce je provést pevnostní výpočet patního hřebu C-NAIL  

z obou materiálových variant a posoudit jejich bezpečnost a vhodnost. 
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       Tato práce vznikla ve spolupráci s Krajsou nemocnící Pardubice a českým výrobcem 

lékařských nástrojů a implantátů Medin a.s. (Nové Město na Moravě) v rámci projektu 

Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky, projekt TAČR č.TA03010804. 
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2 Stavba kosti 

       Kostní tkáň je pojivová tkáň, která má podpůrnou a ochrannou funkci. Skládá se z buněk 

a z mezibuněčné hmoty. Mezibuněčná hmota obsahuje složku ústrojnou a neústrojnou. 

Ústrojná složka je tvořena svazky kolagenních fibril stmelených amorfní hmotou, jejímiž 

hlavními složkami jsou osteoalbumoid a osteomukoid. Do této ústrojné složky se ukládá 

složka neústrojná – krystaly soli, a to nejprve na povrchu kolagenních fibril, později i uvnitř 

fibril. Neústrojná složka je důležitá pro tvrdost a pevnost kosti při zachování určité pružnosti. 

Poměr mezi mezibuněčnou hmotou a minerální složkou se během života mění. Neústrojných 

solí postupně přibývá, proto jsou kosti v mládí pružnější, a v pozdním věku křehčí [10].  

       Základní buňky, ze které kost vzniká, se nazývají osteoblasty. Produkují prekurzory, 

což je základní hmota kosti – kostní matrix. Postupně se jí obklápějí, až jsou v ní zcela zality, 

a tím se mění v osteocyty. Osteocyty (viz Obr. 2.1) se podílejí na procesu uvolňování 

minerálií ze základní hmoty, a tím se zúčastňují regulace hladiny vápníků v tělních 

tekutinách [1]. 

       Kostní tkáň tvoří buď nepravidelné pletivo, nebo pravidelné vrstvičky, tzv. lamely. 

Podle toho se kost rozlišuje na kost fibrilární (vláknitou) a kost lamelosní (vrstevnatou). 

Vláknitá kost je u člověka v období ontogeneze. V dospělosti se vyskytuje jen ve stěně 

vnitroušního labyrintu, při švech lebečních kostí a v místech kostních drsnatin při úponech 

svalů a vazů. Všude jinde se vyskytuje lamelární stavba [11]. 

 

Obr. 2.1 Kostní tkáň lamelosní – H-Haversův systém lamel,1 - osteocyt,                              

2 - lakuna (štěrbina), 3 - canaliculus (kanálek), 4 - Haversův kanálek osteocytu,                  

5 - koncentrické lamely osteonu, 6 - povrchové(plášťové) lamely kostí [1] 
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Obr. 2.2 Kostní tkáň fibrilární [1] 

       Kostní tkáň tvoří především kostru, ale vyskytuje se i v některých šlachách jako tzv. 

sezamské kůstky. Kost je pevný, tvrdý a v jistém rozmezí i pružný orgán žlutobílé barvy. 

Dle tvaru kosti rozeznáváme kosti dlouhé (např. kost stehenní = os femoris), krátké                  

(např. patní kost = calcaneus) a ploché (např. kost hrudní = sternum). Na dlouhých kostech 

rozenáváme tělo a kloubní úseky na obou koncích. Krátké kosti jsou nepravidelného tvaru, 

s nepravidelnými kloubními plochami různých tvarů. Kosti, které se vymykají předchozím 

tvarům nebo jsou jejich tvarovou kombinací, se označují jako kosti nepravidelné [12]. 

  

Obr. 2.3 Dlouhá kost (kost stehenní), krátká kost (kost patní), plochá kost (kost hrudní)                                                                                                                                               

[13, 14, 15] 
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       Kosti všech typů jsou tvořeny kostní tkání dvou hlavních forem a to substantia 

compacta, kostní tkáň hutná, která tvoří povrch kostí a substantia spongioza, kostní trámčina, 

která je v nitru kosti. Dlouhé kosti mají tělo duté, tvořené silným pláštěm kompaktní kosti. 

Kloubní konce jsou na povrchu tvořeny tenčí vrstvou kompaktní kosti, uvnitř spongiózní 

kosti uspořádanou v charakteristické, funkčně podmíněné linie kostních trámečků. Dutina 

dlouhé kosti (cavum medullare) obsahuje kostní dřeň (medulla ossium). Krátké kosti           

jsou na povrchu tvořeny tenkou vrstvičkou kompakty, nazývanou jako substantiacorticalis        

(lat. cortex = kůra), uvnitř jsou tvořeny spongiozou. Spongióza je pod povrchem hustší, 

přenáší a rozděluje tlak na funkčně podmíněné linie spongiózy, které uvnitř kosti probíhají. 

Ploché kosti mají na zevním a vnitřním povrchu vrstvu kompakty a mezi oběma vrstvami           

je spongioza se silnější trámčinou [16].  

       Důležitá pro kost je okostice neboli periosteum (viz Obr. 2.4), která kryje povrch kosti 

všude, s výjimkou některých míst, kde je kost spojena se svalem nebo s kloubním pouzdrem 

a mimo kloubní konce kosti, které jsou kryty chrupavkou. Periosteum je tuhý vazivový obal, 

má různou tloušťku a lze jej na většině míst lehce odloupnout. Výjimku tvoří místa 

na okrajích plochých kostí lebečních, na ostatních kostech v místech, kam se upínají vazy 

a šlachy. Tyto snopce totiž zčásti pronikají přímo do kosti, zčásti se proplétají mezi vazivová 

vlákna okolního periostu. Periost má funkci mechanickou a biologickou, tzn., že přispívá 

ke kostitvorbě, která se uplatňuje i za regenerace po zlomeninách [1]. 

       Základní tvar kosti je dán už v embryonální době, tento tvar je však dále remodelován 

a domodelován ve své vnitřní struktuře i vnějším tvaru během celého růstového období 

(ženy do cca 16 let, muži cca do 18 let). Rozhodující pro tvar kosti jsou mechanické 

momenty, které na kost působí. Tlak na kost či tah můžou působit přímou zátěží nebo 

nepřímo tahem či tlakem svalů a šlach. Způsobuje se tak přestavba vnitřní struktury 

do trajektorií vedených směrem siločár. Přiléhající sousední kosti, dále šlachy, svaly, nervy 

a cévy působí na remodelaci povrchu kosti. V místech remodelace pak vznikají různé útvary, 

jako jsou prohloubená místa či rýhy a vyvýšená místa, atd. Kost lze považovat za dynamicky 

se měnící tkáň, která reaguje fyziologickými, biomechanickými změnami na zátěž 

a poškození.  
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Obr. 2.4 Vnitřní stavba kosti - Okostice (lat. periosteum), Kost hutná (lat. substantia 

compacta), Kost houbovitá (lat. spongióza), kostní dřeň (lat. medulla ossea), nerv (lat. 

nervus), tepna (lat. artéria), žíla (lat. vena) [17] 
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3  Patní kost 

       Další zaměření textu je patní kost, protože souvisí s tématem této práce. Patní kost 

(calcaneus) je největší a nejmasivnější z kostí nohy. V kostře nohy tvoří zadní a dolní oddíl, 

který přejímá část váhy těla z hlezenní kosti a přenáší ji na podložku. Zadní oddíl kosti 

reprezentuje kostěný podklad paty. Většinu jejího povrchu tvoří kloub. Na povrchu 

se nacházejí 4 kloubní plochy – přední, střední a zadní kloubní plocha tvořící talokalkaneární 

kloub [2]. 

 

Obr.3.1 Pohled na nohu shora [18] 

 

Obr.3.2 Pohled na nohu z bokorysu [19] 
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       Zadní plocha je konvexní a vybíhá v mohutný patní hrbol, tuber calcanei. Hrbol je dole 

širší a směrem nahoru se zužuje. Do jeho dolní, drsné poloviny se upíná šlacha trojhlavého 

lýtkového svalu, tzv. Achillova šlacha (viz Obr. 3.3) [2]. 

 

Obr. 3.3 Boční pohled na chodidlo [20] 

       Horní plocha patní kosti má nepravidelný tvar, protože z palcové strany vybíhá do horní 

plochy podpěra hlezenní kosti. Na horní ploše jsou tři kloubní plošky odpovídající stejným 

ploškám talu [2]. 

       Spodní plocha kosti je ze všech ploch nejužší. Má přibližně obdélníkový tvar s drsným 

a velmi nerovným povrchem. Výraznější hrbolky a políčka představují místa začátku 

nožních svalů a vazů [2]. 

       Přední plochu patní kosti zcela pokrývá kloubní plocha krychlové kosti. Je obvykle 

čtyřhranná a nápadně zvlněná [2]. 

       Vnitřní (palcová) plocha patní kosti je silně konkávní a v přední části až žlábkovitá. 

Vyčnívá z ní nápadná kostní deska - podpěra hlezenní kosti, sustentaculum tali. V místě, kde 

podpěra odstupuje od kosti jde v mírném oblouku shora vzadu, šikmo dolů a dopředu žlábek 

pro šlachu dlouhého palcového ohýbače [2]. 

       Zevní (malíková) plocha je uložena velmi povrchně pod kůží, a je nepatrně konvexní. 

Je drsná a na přechodu střední a distální třetiny z ní vystupuje různě nápadný hrbolek,  

na který se upíná část vazivových poutek, která fixují šlachy lýtkových svalů. Nad i pod 
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hrbolkem jsou pak na kostním povrchu vyznačeny různě hluboké brázdy, ve kterých zde 

ke kosti přiléhají vazivové pochvy šlach lýtkových svalů [2]. 

 

Obr. 3.4, Horní plocha patní kosti. Přední (A), střední (M), zadní (P) kloubní plocha, sulcus 

calcanei (S), processus lateralis (L) a medialis (M) tuberis calcanei.[3] 

 

Obr. 3.5 Zevní a vnitřní strana paty. Sulcus tendinis musculi peroneaei longi (P), ligamentum 

talocalcaneum laterale (LTL), mediale (M) a interosseum (IOL), ligamentum bifurcatum 

(B), sustentaculum tali (S), nervověcévní svazek tvořený z arteria tibialis posterior a nervus 

plantaris medialis z nervus tibialis (N) [3]. 
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4 Zlomeniny patní kosti 

Patní kost (viz kapitola 2) je menší, ale významnou kostí. Je tvořená z kloubních ploch, 

které jsou v kontaktu s okolními kůstkami. Při chůzi se na patu přenáší skoro celá váha těla. 

Dojde-li k poškození, tak i malý posun v kloubních plochách může vést k počátku artrózy, 

vzniku bolesti, dalším zlomeninám apod. Patní kost je přímo pod kůží a není kryta svaly, 

pouze tukovým polštářkem, což při poškození povrchové vrstvy těla vede ke komplikacím 

při hojení jak kožního krytu, tak kosti samotné. Zlomenina patní kosti vzniká nejčastěji 

pádem z výšky. Jedná se o vážné poranění, kdy pacient může mít obtíže i při adekvátním 

ošetření. Váha celého těla je přenesena bércem a kostí hlezenní na kost patní, která naráží 

na odpor podložky, láme se částečně nebo se tříští na větší počet úlomků. K dalším příčinám 

patří sportovní úrazy, autonehody, války nebo např. výbuch pod podložím, na kterém 

postižený stál. Poloha končetin rozhoduje o typu zlomenin a následné dislokaci. Například 

pádem na supinovanou nohu se může odlomit sustentaculum tali (viz Obr.3.4). Nebo 

při pádu s plantární flexí nohy může padající – hlavně na schodech – narazit na tuber calcanei 

a odlomit jej. Tuber calcanei se může odlomit i při značné dorzální flexi nohy, kdy noha 

dopadne jen na něj. 

 

Obr.4.1 Pronace a supinace dolní končetiny [21] 

Poměrně často jsou zlomeniny patní kosti spojeny s dalšími přidruženými traumaty 

(zlomeniny obratlového těla, bérců, kondylů tibie, kotníků, zlomeniny kosti hlezenní 

nebo zlomeniny zápěstí jako následek obranného záchytného mechanizmu) [4]. 
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       Zlomeniny patní kosti jsou diagnostikovány dle anamnézy s uvážením mechanizmu 

úrazu, klinických známek (subjektivní a objektivní příznaky) a hlavně pomocí 

zobrazovacích metod RTG (Rentgenového záření), CT (Počítačová tomografie). Typickými 

klinickými příznaky je bolest, omezené až nemožné zatížení poraněné končetiny, omezená 

pohyblivost nohy hlavně ve smyslu pronace a supinace (viz Obr.4.1), progredující otok 

měkkých tkání a počínající hematom pod kotníkem, oploštění nožní klenby a bolestivost 

při pohybu v subtalární oblasti šířící se do celé zadní části nohy. CT vyšetření dokáže odhalit 

zlomeninu i tam, kde se RTG obraz zdá být normální. CT nejlépe informuje o dislokaci 

kloubních ploch. Je prováděno u všech rentgenologicky prokázaných zlomenin kosti patní, 

včetně poranění patní kosti bez RTG prokázaných známek zlomeniny, ale s výraznými 

klinickými příznaky [5]. 

Zlomeniny patní kosti mohou být: 

a) extraartikulární (abrupce hran, výběžků) 

b) intraartikulární bez závažnější dislokace a bez snížení těla patní kosti 

c) intraartikulární s dislokací úlomků a snížením těla patní kosti[4] 

 

 

Obr.4.2 RTG snímek extraartikulární zlomeniny (po operačním zákroku) [22]. 
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Obr. 4.3 CT řez, intraartikulární s dislokací [23]. 

       První zmínky o léčbě zlomenin patní kosti jsou z dob Hippokrata (460-385 př. n. l.). 

V roce 1720 Petit a DeSault ve Francii první popsali léčbu klidem do konsolidace kostních 

úlomků. V roce 1880 v  jednom z prvních vydání časopisu American medical journals 

popsal Bailey léčbu klidem, elevací, zábaly a solnými roztoky. Zásadním zlomem v léčbe 

přišel až v době objevu rentgenového záření, kdy se zásadně změnilo chápání těchto 

zlomenin a objevili se první snahy o anatomickou repozici. V roce 1913 francouzský lékař 

Lerich provedl poprvé osteosyntézu pomocí dlahy se šrouby i s použitím kostních štěpů [3]. 

        Jedním z prvních, kdo uvedl rozsáhlý klasifikační systém zlomenin patní kosti, byl 

v roce 1934 Böhler. Popsal celkem 8 typů zlomenin, z toho 1-4 byly mimokloubní a 5-8 

nitrokloubní zlomeniny. Nevýhodou této klasifikace byla přílišná podrobnost a tudíž menší 

přehlednost a také to, že ne všechny typy zlomenin do nich šly zařadit [3]. 
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Obr. 4.4 Böhlerova klasifikace zlomenin [5]. 

       Tento systém přehledněji pozměnil Essex – Lopresti dle mechanizmu vzniku 

na zlomeniny nepostihující subtalární kloub a skupinu zlomenin s postižením subtalárního 

kloubu (tongue type – jazykový typ a joint depression type – kloubně depresní typ). 

U zlomeniny jazykového typu působí tříštivá síla ve vertikálním směru. Jde o zlomeninu těla 

patní kosti se zachováním horního fragmentu ve tvaru jazyka. Působí–li tříštivá síla šikmo 

zepředu nahoře dozadu dolů (dorzálně flektovaná noha), jde o kloubně depresní typ 

zlomeniny, kdy se láme horní polovina těla patní kosti a celá zadní kloubní plocha 

je rotována a dislokována do těla patní kosti [3]. 

 

 

Obr. 4.5 Jazykový typ a kloubně depresní typ zlomeniny patní kosti [4]. 

 

1 2 3 
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       V současné době je užíván Hannoverský klasifikační systém, přehlednější a rozšířenější 

je Sandersova klasifikace založená na CT nálezu. Ten rozdělil zlomeniny podle počtu 

fragmentů a jejich dislokace na zlomeniny nedislokované (I) a dvou (II) a více úlomkové 

(III, IV), kdy body A, B, C vede linie lomu. Dle tohoto systému lze určit jak prognózu, tak i 

částečně způsob léčby [3]. 

 

Obr. 4.6 Sandersova klasifikace [3]. 
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5 Možnosti léčby zlomeniny patní kosti 

       Všechny zlomeniny vyžadují pečlivé zacházení. Nešetrným zásahem bychom mohli 

poškodit okolní útvary, především cévy a nervy. Cílem léčby musí být zabránit pohybu 

v postižené oblasti a také zabránit rozvoji případného šoku.  

5.1 Konzervativní léčba 

       Konzervativní neboli neoperační léčba zlomenin je nejčastější terapií zlomenin a je 

nejméně riziková. Spočívá v podávání analgetik a dalších antiedematózních prostředků 

(chladících obkladů nebo gelů). Po ústupu otoku je končetina fixována v ortéze nebo 

v nechodící sádře s vyraženou nožní klenbou. Po určité době (cca 4 týdny) je vyměněna 

za chodící sádru s podpatkem. Ta je přiložena po dobu 2 – 3 měsíců. Hlezenní kloub je 

po odebrání sádry příliš ztuhlý, proto je vhodnější přikládat snímatelnou ortézu místo sádry, 

pacient může ortézu snímat a cvičit dorzální a plantární flexi v kotníku. Sádrová fixace by 

se měla více používat u vazivového poranění hlezenního nebo Chopartova kloubu [5]. 

5.2 Operační postupy 

       Jejich cílem je anatomická repozice zlomenin patní kosti s obnovením jejího základního 

tvaru a poté fixace zlomených úlomků některým z typů osteosyntézy. Umožňuje časnější 

rozcvičování končetiny než léčba konzervativní. 

       Většina dislokovaných zlomenin je indikována k operačnímu řešení, výjimku tvoří 

pacienti, kteří mají porušenou troficitu tkání dolních končetin (např. u diabetické nohy  

a u závažných poškození periferních nervů), biologicky staří pacienti a kontraindikací 

k operacím je vážný celkový stav pacienta [5]. 

       Operační výkon se provádí ihned u otevřených zlomenin, u ostatních zlomenin 

se operace odkládá na dobu po odeznění otoku a hematomu měkkých tkání, což bývá 

obvykle za 4 – 10 dní. V této době se končetina ukládá do antiedematózní zvýšené polohy, 

chladí se místo zlomeniny a podávají se antiedematika a antiflogistika. Sádrová fixace 

se  přikládá pouze v případě, je-li u pacienta předpokládáno nedodržování léčebného režimu. 

Jestliže otok a hematom neodezní do 14 dní, volí se léčba zlomeniny polootevřenou metodou 

namísto repozice a syntézy otevřenou cestou, protože by mohlo dojít k infikování rány [4]. 
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5.2.1 Polootevřený (minimally – invasive) postup 

Polootevřená cesta se využívá také u pacientů, u kterých byla mobilita snížena již 

před úrazem a tam kde je ohrožena vitalita kožního krytu. Operace polootevřenou cestou 

se provádí pod RTG kontrolou. S cílem elevovat úlomky a obnovit základní tvar kosti 

je zaváděn Schanzův šroub přes hrbol patní kosti do hlavního úlomku. Schanzův šroub 

zde působí jako páčidlo. „Pokud se repozice tímto způsobem nedaří, lze reponovat 

z krátkého řezu dle Palmera (3 cm) pod RTG kontrolou“. Také podle Mudr. Jiřího Stehlíka 

lze provést nepřímou repozici tahem pomocí silného Kirschnerova drátu (viz Obr. 5.1), který 

se zavádí do hrbolu patní kosti. Nakonec se provádí transfixe čtyřmi až pěti K dráty 

a přikládá se ortéza nebo sádrová dlaha [4]. 

 

Obr. 5.1 vlevo Schanzovy šrouby, vpravo Kirschnerovy dráty [9]. 

Otevřená repozice a vnitřní fixace (ORIF – open reduction and internal fixation) se, jak už 

bylo řečeno, provádí po odeznění otoku a hematomu měkkých tkání.  Dle lokalizace 

a velikosti zlomeniny jsou voleny jednotlivé přístupy: 

5.2.2 Mediální (Mc Reynolds) řez  

       Mediální (Mc Reynolds) je indikován u dislokovaných zlomenin (Sanders IIC a IIIBC). 

Provádí se v poloze na zádech nebo na boku. 8 cm řez je veden v polovině vzdálenosti mezi 

vnitřním kotníkem a okrajem nohy. Poté se odklopí kožní lalok nahoru a je zafixován 

Kirschnerovými dráty k okolnímu skeletu tak, aby nebyly zhmožděny měkké tkáně [4]. 
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Obr. 5.2. Schéma mediálního operačního přístupu, A – umístění kožního řezu, B – preparace 

v hloubce, C – stav po repozici a umístění dlahy [4]. 

5.2.3 Laterální řez  

       Laterální řez se využívá u všech dislokovaných zlomenin patní kosti (Sanders II – IV). 

Provádí se v poloze na boku. Řez je veden za zevním kotníkem tak, aby byly šetřeny artérie 

a větve nervus suralis. „Poté se buď ostře nebo obloukovitým zahnutím pokračuje k hlavičce 

V. metatarzu [4]. 

 

Obr. 5.3 Schéma rozšířeného laterílního operačního přístupu, A – umístění kožního řezu, 

B – odklopení laloku měkkých tkání, C – stav po repozici a osteosyntéze speciální dlahou 

[4]. 

       Pro vnitřní fixaci lze použít K dráty, šrouby nebo dlahy. U některých typů zlomenin 

patní kosti, při kterých vzniká destrukce spongiózní trámčiny, lze defekt vyplnit 

spongiózním štěpem, který je odebrán ze stejnostranné lopaty kosti kyčelní. Bez toho 

vyplnění může docházet k prodlouženému hojení a pooperační dislokaci úlomků. Spolu 

s kostními štěpy se také používají substituční materiály, které dočasně uvolňují Ca a P ionty, 

díky kterým se vytváří hydroxyapatit, který se váže na kostní tkáň. K peroperační kontrole 

se kromě RTG využívá také artroskopické vyšetření subtalárního kloubu, které slouží k lepší 

kontrole repozice a tím i k lepší prevenci poúrazové artrózy. 
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6 Způsoby osteosyntézy patní kosti 

6.1 Zevní fixace 

       Stabilní fixace zlomenin pomocí implantátů transkutánně zavedených do kosti, 

ale spojených pomocí fixačního aparátu nebo kovové konstrukce zevně nad povrchem kůže, 

označujeme jako zevní fixaci [6]. 

       Zevní fixátory poskytují dostatečnou stabilitu a je možná i eventuelně další jejich 

úprava. Přitom je použito minimální množství cizího materiálu, což zabraňuje dalšímu 

poškození cév a nervů. Tyto vlastnosti jsou velkou výhodou zevních fixátorů. Za nevýhody 

zevních fixátorů jsou označovány: selhání fixátoru, kdy dojde k uvolnění hřebů, následkem 

uvolnění vzniká v okolí hřebů často infekce. Mezi další nevýhody se řadí masivní konstrukce 

fixátoru, kterou často nemocní špatně tolerují a dále ještě omezení pohybu v přemostěných 

kloubech. Jako jedna z nevýhod je označována i vysoká cena [6]. 

       Podle druhu použité fixační části se zevní fixátory dělí na dva hlavní typy: 1. zevní 

fixátor využívající k fixaci kousků fraktury Steinmanovy hřeby či Schanzovy šrouby, 

2. zevní fixátor fixující části zlomeniny pomocí Kirschnerových drátů. Jako třetí typ 

je uváděna kombinace dvou hlavních způsobů fixace označována jako hybridní fixace [6]. 

       U fixace pomocí Schanzových šroubů či Steinmanových hřebů je možné rozlišit způsob 

fixace na: 1. unilaterální fixace, kdy šrouby jsou zavedeny v jedné rovinně, 2. rámová fixace 

– šrouby/hřeby jsou aplikovány ve dvou rovinách. Do každého úlomku je zaveden jeden 

hřeb určený k zevní fixaci a ten je spojen tyčí s dalším hřebem, vznikne tak jednoduchý rám, 

který je možné dále rozšířit zavedením dalších hřebů [6]. 

       U fixace pomocí Kirschnerových drátů se nejčastěji používá kruhová fixace, která byla 

zhotovena Ilizarevem. Do kosti zavedené Kirschnerovy dráty jsou pevně propojeny 

na kruhové vodící tyči. Tento způsob fixace zaručuje vícerovinné ustálení zlomeniny. V 

České republice se používá fixátor kruhového typu MCD zkonstruovaný v Ostravě podle 

předlohy Ilizarovova fixátoru a unilaterálního fixátoru, vycházejícího z principu dynamické 

osteosyntézy. Hybridní zevní fixace je kombinací fixace pomocí hřebů či šroubů 

a Kirschnerových drátů. Kirschnerovy dráty, které se zavádí zkříženě a jsou napnuty 

na napínák ve tvaru otevřeného kruhu, jež zajišťuje potřebnou pevnost a stabilitu. 

Do úlomků jsou dále zavedeny hřeby/šrouby připojené na tyč, která je fixována k napínáku. 
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Pomocí hybridní zevní fixace je možné provádět manuální repozici úlomků pomocí 

dotahování šroubů na jezdcích. V průběhu naložení hybridního zevního fixátoru je důležité 

kontrolovat správné dotažení matic [5]. 

 

Obr. 6.1 Příklady zevních fixátorů patní kosti [24], [25], [26], [27] 

 

6.2 Vnitřní fixace 

       Mezi vnitřní metody fixace patří metoda upevnění dlahy šrouby přímo na kost. 

Tato metoda se používá při zlomeninách těla kosti. Velmi často dochází ke zlomeninám 

v krčku. V těchto případech se využívá dalších vnitřních metod, charakterizovaných 

vtlučením hřebu do dřeňové dutiny kosti. Mezi přední výrobce zevních i vnitřních fixátorů 

pro patní kosti patří např. německý Normed, který se specializuje na léčbu malých kostí, 

švýcarský Medartis, GPC Medical Ltd., a jiné, jako český výrobce může být zařazena firma 

Medin a.s. 
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Obr. 6.2 Příklady vnitřních fixátorů patní kosti [28], [29] 

       Systém úhlově stabilních dlah vychází z principu vnitřního fixátoru. Pomocí pevného 

spojení šroub-dlaha je dosaženo úhlově stabilního spojení dlahového systému s kostí. Tím je 

přenesena část zatížení dlahového systému ze spojení šroub-kost na spojení šroub-dlaha.                                   

Díky tomu je možné systém úspěšně použít i v méně kvalitní a osteoporotické kosti. 

Při použití úhlově stabilní dlahy s uzamykatelnými šrouby, dlaha a šrouby dohromady 

vytvoří pevný systém. Dlaha nemusí být ke kosti přitisknuta, proto nedochází k oslabení 

krevního zásobení kosti. Uzamykatelné šrouby mohou být zaváděny monokortikálně, 

aniž by byla oslabena pevnost sestavy nebo fixace zlomeniny, protože šrouby jsou pevně 

ukotveny v dlaze [30]. 

       V dnešní době se výzkum soustředí na metody méně invazivních technik při operaci. 

Francouzská firma FH orthopedics přišla s úhlově stabilním fixátorem. Calcanail je opatřen 

3 šrouby, které mají zaručit stabilitu. Otvor v těle calcanailu je vytvořen pro prorůstání kosti 

a dá se použít jako artrodéza. 

  

Obr. 6.3 Patní hřeb společnosti FH Orthopedics - Calcanail [31] 
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Obr. 6.4 patní hřeb C-NAIL [32] 

       Česká firma Medin a.s. vyrobila patní hřeb pro úhlovou stabilizaci. C-NAIL 

je kalkaneální intramedulární hřeb používaný pro miniinvazivní fixaci intraartikulárních 

a extraartikulárních zlomenin patní kosti. Principem je stabilizace fragmentů rozlomené 

patní kosti hřebem ve spojení se sedmi zajišťovacími šrouby, se kterými vytváří úhlově 

stabilní fixaci. Maximální stability je dosaženo fixací sustentakulárního fragmentu přes hřeb 

dvěma zajišťovacími šrouby, které jsou naváděny pomocí cíliče. Mezi zásadní výhody 

použití C-NAIL je jeho miniinvazivita. Pro repozici fragmentů stačí malý laterální přístup 

od apexu zevního kotníku směrem k bázi V. metatarzu cca 3cm, dále pouze několik 

miniincizí k zavedení vlastního hřebu a jednotlivých šroubů. Tato miniinvazivita snižuje 

výrazně riziko rozvoje infekce. Další zásadní výhodou je stabilita implantátu a tím pevná 

fixace fragment [32]. 

       C-nail je tvořen z hřebu, kosterních šroubů a zátky. Hřeb (obr. 6.5) je konstruován zvlášť 

pro levou stranu (označení „L“) a pro pravou stranu (označení „R“). Průměr hřebu je 8 mm 

a délka 65 mm. Hřeb je opatřen sedmi otvory navrženými tak, aby směr šroubů odpovídal 

anatomii patní kosti a umožňoval tak správnou fixaci jednotlivých fragmentů. 

 

 

Obr. 6.5 Hřeb [33] 
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       Šrouby se zesíleným jádrem jsou opatřeny plochou hlavou a sníženým profilem 

závitu. Dodávány jsou v délkách 22-70 mm.  

 

 

Obr. 6.6 Fixační šroub [33] 

       Hřeb může být uzavřen a prodloužen zátkou o velikosti: 0 mm; 5 mm; 10 mm; 15 mm; 

20 mm. 

 

 

Obr. 6.7 Zátka [33] 

K zavádění je určeno instrumentárium s cíličem vybaveným odlehčenou konstrukcí a RTG 

průsvitnými rameny. 

 

Obr. 6.8 Set pro operaci [33] 
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Určení způsobu léčení 

K vnitřní fixaci K zevní fixaci 

otevřené zlomeniny otevřené zlomeniny 

nitrokloubní zlomeniny s dislokací úlomků dočasná fixace u polytrumat 

zavřené zlomeniny léčba pakloubů 

zlomeniny s interpozicí měkkých tkání léčba kostních infektů 

zlomeniny mnohočetné   

zlomeniny s poškozením cév a nervů   

 

Tab. 6.1 Určení možností fixací 

Výhodou zevní fixace je minimální poškození měkkých tkání a skeletu končetiny, snaží se 

minimalizovat přerušení krevního oběhu, lze ji aplikovat u uzavřených i otevřených 

zlomenin. Odstraňování implantátů je snadné i šetrné ke tkáním. 

       Nevýhodou zevních fixátorů mohou být infekční komplikace, které vznikají v okolí 

Kirschnerových drátů, Schanzových šroubů a Steimannových hřebů. Další nevýhodou může 

být diskomfort pacienta, který mu způsobuje fixační rám nebo prstence zevního fixátoru. 
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7 Zatížení nohy 

7.1 Statické  

       Při statické zátěži je chodidlo rozšířeno a oploštěno. Dochází k snížení kalkanea, posunu 

talu směrem dolů a dozadu, člunková kost klouže po talu nahoru a sama při tom klesá. 

Důležitá je při stoji opěrná báze, která má tvar lichoběžníku s kratší zadní stranou, která tvoří 

spojnici pat. Zátěž opěrné báze při vyrovnaném stoji by neměl být vyšší než 10% celkové 

hmotnosti člověka. Podle Kapandjiho (1987) 2/6 zátěže přebírá hlavička I. metatarsu, 

1/6 hlavička V. metatarsu a 3/6 kalkaneus, podle Eise (1976) 2/5 zátěže přebírá, přednoží 

a 3/5 kalkaneus. 

7.2 Dynamické zatížení nohy  

7.2.1 Při chůzi  

       Hmotnost těla je přenášena přes hlezenní kloub na talus a dále se rozděluje do třech 

směrů a vznikají tak 3 body opory (viz Obr. 7.1). První oporou je pata, u které je důležité, 

aby byla celá zatížená a tak i stabilní. Dále se opora přenáší do I. (palcového) metatarsu 

a V. (malíkového) metatarsu.  

       Při poruše funkce nohy dochází k přetěžování vazů, a tím zmenšení stability a větší 

aktivitě svalů. Tím, že se svaly více aktivují, dochází k jejich přetěžování na jedné straně 

a omezení funkce na druhé straně. Tím dochází ke změnám ve vyšších etážích hybného 

systému a tím i ke změně stereotypu chůze a tak největší tíhu zatížení přebírá pata – asi 

polovinu hmotnosti těla. 

 

Obr. 7.1 Opěrné body při stoji 
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7.2.2 Při běhu  

       Při běhu střední rychlosti, dochází k dvoj- až trojnásobnému zatížení nohy než při chůzi. 

Při běhu je prvním kontaktem s podložkou vnější strana paty. Dále dochází ke zhoupnutí 

chodidla mírně směrem dovnitř a vpřed. Zapojuje se kotník, a odraz se dokončuje 

přes palcovou část přednoží.  

       Rozdíl nastává, jestliže běžec má valgózní postavení dolních končetin (do „X“) 

a i s podélně plochýma nohama. Běžec tak došlapuje více na vnitřní stranu chodidla (větší 

pronace nohy) a dochází k přetížení klenby nožní, Achillovy šlachy a kolen. 

       Jestliže má běžec varózní postavení dolních končetin (nohy do „O“) nebo nohy 

se zvýšenou klenbou nožní, došlapuje více na vnější stranu chodidla (větší supinace) a tím 

dochází k velkému zatížení hlezenních kloubů. 
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8 Chirugické materiály 

       Pevnost, tuhost, spolehlivost a životnost jsou požadavky, které jsou kladeny na zvolený 

typ materiálu. Při dlouhodobém zatěžování se může v koncentrátorech napětí způsobit 

únavový lom. Mezi nejčastější materiály patří slitiny titanu nebo austenitická korozivzdorná 

ocel. 

       Titan, je v současné době nejpoužívanějším kovem na výrobu pasivních implantabilních 

prostředku zdravotnické techniky, jako jsou např. nitrokostní implantáty. Pro použití titanu 

jako konstrukčního prvku implantátu jsou zásadní 3 parametry: 1. chemická čistota 

2. mechanické vlastnosti - pevnost a za 3. biologické vlastnosti materiálu. Pro oblasti 

medicíny využívající implantabilní kovové materiály se nabízí k využití objemový 

nanostrukturní titan, jehož výroba spočívá v tváření vstupního titanu technologií 

SPD - těžkou plastickou deformací, při které zůstávají chemické vlastnosti stejné, 

ale mechanické vlastnosti výrazně lepší ve vztahu k pevnosti. 

       Speciální keramické materiály (Biokeramické materiály), se používají pro trvalé nebo 

k dočasným náhradám lidských kostí, které mají dobré výsledky, jak v stomatoligii, čelistní 

chirugii, tak v ortopedii. Podle různých měřítek můžeme biokeramické materiály rozdělit. 

Podle pórovitosti na hutné (hustota se blíží teoretické hustotě použitých výchozích surovin) 

a pórovité (kostní tkáň vrůstá do pórů na povrchu implantátů). Podle působení implantátů 

na tkáň v organismu rozlišujeme: 

 Biologicky aktivní – tyto látky jsou tolerovány organismem, ale nevytvoří s ním 

chemickou ani biologickou vazbu. 

 Bioaktivní – jsou organismem postupně vstřebávány a nahrazeny živou tkání 

Tyto keramické materiály splňují všechny požadavky kladené na biomateriály pro přípravu 

chirurgických implantátů. Charakteristická je jejich vysoká mechanická pevnost, chemická 

a korozní odolnost a vysoká odolnost proti opotřebení.  

 

       V nedávné době čínsko – japonský tým vědců přišel s nápadem natřít část titanového 

implantátu kolagenem. Testovali takto natřené implantáty na stehenních kostech králíků. 

Po dobu zhruba 8 týdnů zkoumali, jak organismus cizí materiál snáší. Výsledkem zkoumání 

bylo zjištěno, že králíkům trvalo kratší dobu než na novém povrchu vytvořili vrstvičku nové 
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kosti a hřeby s kolagenem rychleji zarůstali do kosti. V praxi to znamená, že spoj se bude 

hojit rychleji, je pevnější a je zde menší riziko zánětu [34].   
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9 C-NAIL operační léčba 

       Základem operační léčby je předoperační fáze. Během ní se ověřuje (pomocí RTG 

snímku) základní parametr a to délka patní kosti, která nesmí být kratší než 65 mm. Zároveň 

je dobré provést RTG snímek zdravé patní kosti, a tak zjistit individuální Böhlerův úhel. 

Dále se udělá nákres laterálního malleolusu, calcanea a cuboidu (obr. 3.1), který je proveden 

na kůži z laterální strany. 

 

Obr. 9.1 Znázornění BŐhlerova úhlu [35] 

       Principem operace je miniinvazivní fixace zlomené patní kosti zajištěným hřebem. Hřeb 

se zavádí přes incizi po prvotní anatomické repozici zadní kloubní plochy. Repozice 

je prováděna subtalární artroskopií nebo boční 3 cm dlouhou inframaleolární incizí, při které 

je nutno dbát na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poškození peroneálních šlach. Dočasná 

fixace je zabezpečena pomocí K-drátů 1,8/2,0 mm. Po obnovení zadního subtalárního 

kloubu a Böhlerova úhlu je provedena RTG kontrola provedené repozice [36].  

 

Obr. 9.2 Fixace K – dráty [36] 
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       Poté je pod úponem Achillovy šlachy navrtán vodící drát, chráněn vodícím pouzdrem, 

směrem ke středu kalkaneokuboidálního kloubu. Vodící drát a hřeb je veden středem patní 

kosti do hloubky cca 5mm před kalkaneokuboidálním kloubem. Po vyvrtání otvoru 

je vysunuta fréza i vodící drát. Hřeb je spojen s cíličem a zaveden do vyvrtaného otvoru 

v patní kosti. 

        Následuje fixace sustentakulárního fragmentu pomocí K-drátu s olivkou přes rameno 

cíliče sustentaculum. Následně je zaveden druhý sustenculární šroub. Boční a horní šrouby 

jsou zavedeny pomocí vodících ramen označených LATERAL (obr.9.3) a SUPERIOR 

(obr. 7.3). Prostřednictvím ramene SUPERIOR (obr. 9.3) se zafixuje zadní fragment tuber 

calcanei (viz obr. 2,4) k hřebu. Následně je možné odstranit pomocný K-drát. 

Prostřednictvím ramene LATERAL (obr. 9.3) je fixován přední segment. Je nutné dbát 

na správnou délku šroubů, protože tyto šrouby nesmí vyčnívat z druhé kortiky. Minimalizuje 

se tak podráždění měkkých tkání.  

 

Obr. 9.3 Zavedení hřebu s cíličem [36] 

Šrouby mají plochou hlavičku pro zabránění nežádoucího zanoření do kosti. Šrouby 

se zavádí výlučně ručním šroubovákem. Fixace se následně kontroluje pomocí 

RTG projekce. Poté je od hřebu povolen cílič. Následně je do otvoru na konci hřebu 

zavedena zátka. Délka zátky je volena podle hloubky zanoření hřebu (0 mm; 5 mm; 10 mm; 

15 mm; 20 mm). Zátka by měla končit zároveň s dorsální kortikou patní kosti. Nakonec 

je proveden konečný RTG snímek. 
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Obr. 9.4 Zavedení zátky [36] 

       Operace je ukončena vypláchnutím rány fyziologickým roztokem. Drén vzhledem 

k miniinvazivnímu přístupu není obvykle potřeba. Poté se rána zašije, zakryje sterilním 

krytím a dá se sádrová dlaha nebo elastická bandáž (podle stability fixace zlomeniny a stavu 

měkkých tkání). 

 

Obr. 9.5 Ukončení operace [36] 

       Implantáty se většinou ponechávají v patní kosti trvale, případně se extrahují po 6 až 12 

měsících od implantace. Při extrakci se nejprve uvolní zátka, dále se uvolní fixační šroub 

a extrahuje se hřeb. 
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10 Biomechanické zkoušky 
Text této kapitoly převzat z Odborné zprávy o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 vzniklé v 

projektu TA03010804 Osteosyntéza nohy a ruky. 

       Na technické universitě v Rostocku bylo ve dnech 23. – 25. září 2013 realizováno 

testování různých provedení fixačních implantátu pro fixaci zlomeniny patních kostí. 

Zkouška umožnila nasimulovat podmínky fixace zlomeniny s použitím kadaverů. Celkem 

bylo testováno 21 patních kostí, které byly vyjmuty z nohou kadaverů. Patní kost byla 

rozřezána na fragmenty dle standardizovaných lomných linií. Fragmenty prvních sedmi 

patních kostí byly fixovány dlahou Rimbus, další francouzským hřebem Calcanail 

a posledních sedm hřebem C-NAIL. 

 

Obr. 10.1 Použité fixační přípravky, dlaha rimbus, calcanail a C-NAIL 

       Každý fragment byl opatřen odrazovým čidlem. Kamera snímala změnu pozice 

jednotlivých fragmentů v závislosti na zátěži. Dále byla patní kost zatěžována postupně 

v kraniokaudálním směru v čase s postupným zvyšováním působící síly a následně byl 

proveden zátěžový selhávací test. Z předběžných výsledků je zřejmé, že největší stabilitu 

prokazuje kalkaneální hřeb C-NAIL, poté Calcanail, následně dlaha Rimbus. 
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Obr. 10.2 Graf výsledků zátěžového testování (selhání fixace paty při přetržení) pro 

celkem 20 měření  
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11 Úprava modelu 

       CAD model (viz obr. 11.1), ze kterého vychází výpočtový model, byl z důvodu 

jednoduššího modelování a zkrácení výpočtového času přijatelným způsobem zjednodušen. 

Pro modelování a výpočet byl zvolen program Ansys Workbench 14.5.7, který je součástí 

programu Ansys. 

 

Obr. 11.1 CAD model C-NAILU 

       Závit na kosterních fixačních šroubech byl nahrazen válcovou plochou (viz obr.), 

na kterou se v dalších krocích výpočtu budou přiřazovat okrajové podmínky. Nakonec byly 

na fixačních šroubech odebrány hlavy šroubů. 

  

Obr. 11.2 Šroub v CAD modelu a jeho nahrazení ve výpočtovém modelu 

 

        

Obr.11.3 Zátka v cad modelu a její nahrazení ve výpočtovém modelu 
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12 Vlastnosti použitých materiálů 

       Patní hřeb (C-NAIL) je vyráběn z nerezové oceli, plánuje se výroba patního hřebu            

C-NAIL ze slitiny titanu. Jedním z cílů práce je ověření materiálové výměny. 

     Korozivzdorná ocel používaná firmou Medin a.s. má označení DIN 1.4441. Nerezová 

ocel nese označení pro všechny oceli, které jsou odolné oxidaci a nepodléhají korozi. 

Odolnost proti korozi je založena na schopnosti tzv. pasivace povrchu železa.  

       Nerezová ocel DIN 1.4441 je svými mechanickými vlastnostmi vhodná pro konstrukční 

díly a součásti, které odolávají působení vlhkého vzduchu, organickým kyselinám a také 

samotné vodě. Je vhodné ji užít v textilním, chemickém, farmaceutickém a potravinářském 

průmyslu.  

Nerezová ocel DIN 1.4441 

Mez pevnosti Rm 860- 1100 MPa 

Modul pružnosti E 193 000 MPa 

Poissonovo číslo μ 0,29 - 

Mez kluzu Re min. 690 MPa 

Hustota ρ 8 000 kg/m3 

Tepelná vodivost λ 16,2 W/m K 

Tab. 12.1 Mechanické vlastnosti materiálu DIN 1.4441 

Chemické složení nerez. oceli DIN 1.4441 

Uhlík C 0,08 % 

Mangan Mn 2 % 

Křemík Si 1 % 

Chrom Cr 16-18 % 

Nikl Ni 10-14 % 

Fosfor P 0,045 % 

Síra Si 0,03 % 

Molybden Mo 2-3 % 

Tab. 12.2 Chemické složení mat. DIN 1.4441 
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       Titan je šedý až stříbřitý lehký a tvrdý kov, s výraznou odolností proti korozi, je také 

dobrým vodičem tepla i elektřiny. Vysoká cena výroby čistého kovu brání širšímu uplatnění 

(letecké, kosmické, vojenské aplikace, lékařské přístroje), proto se více používají titanové 

slitiny. Ty mají velmi vysokou pevnost v tahu a tuhost i při extrémních teplotách. Slitina 

Ti6Al4V je jedna z nejvíce používaných slitin titanu a její užití je vhodné pro kostry letadel, 

lodě, biomedicínské materiály atd. Má výbornou biokompatibilitu, především pokud 

je vyžadováno přímé spojení s tkání nebo kostí (náhradní klouby). 

 

 

 

 

 

Tab. 12.3 Mechanické vlastnosti materiálu Ti6Al4V [41] 

 

 

 

 

 

Tab. 12.4 Chemické složení Ti6Al4V [41] 

 

Slitina titanu Ti6Al4V 

Mez pevnosti Rm 950 MPa 

Modul pružnosti E 113 800 MPa 

Poissonovo číslo μ 0,342 - 

Mez kluzu Re 880 MPa 

Hustota ρ 4220 kg/m3 

Chemické složení Ti6Al4V 

Titan Ti 89,5 % 

Hliník Al 6 % 

Vanad V 4 % 

Železo Fe max. 0,25 % 

Kyslík O 0,2 % 
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13 Síť konečných prvků 

       Metoda konečných prvků (MKP) je v současné době nejčastěji používaná numerická 

metoda v mechanice. Z podstaty výpočtů pomocí metody konečných prvků musí být model 

rozdělen na podoblasti (konečné prvky), respektive uzlové body. Z prostorového hlediska 

lze elementy dělit na jednorozměrné, dvojrozměrné a trojrozměrné. Základními elementy 

při dvourozměrném dělení jsou trojúhelník a čtverec, v prostorovém dělení jsou to jehlan 

a krychle. Často bývají použity prvky s meziuzly, které se obvykle vyskytují v polovině hran 

uzlů. Každý tento uzlový bod reprezentuje neznámé hodnoty posuvů v třech směrech 

(u, v, w). 

       Hustotu obsazení prvků si výpočtář volí podle svého citu, zkušeností a rozsahu oblasti 

zájmu. Přílišná jemnost sítě ovlivňuje výpočetní čas, naopak hrubší síť ovlivňuje reálnost 

výsledků. 

Postup při řešení metodou konečných prvků se skládá ze tří fází [6]:  

   

Rozdělení kontinua na prvky  

 Planimetrická úloha (trojúhelníkový, čtyřúhelníkový prvek)  

 Stereometrická (3D) konstrukce (tetraedrický, hexahedrický prvek)  

 Rotačně symetrická tělesa (prstence s trojúhelníkovým či čtyřúhelníkovým profilem)  

  Stanovení poddajnosti (tuhosti prvků) – analýza prvku  

 Každý prvek odolává deformaci dle jeho geometrických a fyzikálních vlastností. 

 Matice tuhosti (poddajnosti) je míra schopnosti odolávat deformaci a její odvození 

je základní podstata MKP analýzy. 

  Analýza konstrukce  

 Shodné jako stanovení matice tuhosti popřípadě poddajnosti  

 Pro vytvoření globální matice se musí jednotlivé matice každého prvku 

transformovat z lokálního souřadného systému do globálního.  
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       Síť konečných prvků na patním hřebu je tvořena 76 439 elementy a 237 352 uzly. 

Byly vytvořeny elementy typu Tet 10, Hex 20, u obou elementů se jedná o prvky s meziuzly. 

 

Obr. 13.1 Typy pužitých trojrozměrných prvků 

 

Obr. 13.2 Výsledná síť modelu 
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       Síť byla zjemněna v oblastech očekávaného nárůstu gradientu napětí                                             

(viz Obr. 13.3, 13.4). Tyto místa jsou v oblastech, kde se nachází díry pro fixační šrouby, 

kde je nadefinována kontaktní dvojice. 

 

Obr.13.3 Zhuštění sítě konečných prvků na šroubu 

 

Obr. 13.4 Detail zjemněné sítě na patním hřebu 
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14 Mechanické kontakty 

       Mechanické kontakty mají úlohu vytvořit stykové párové dvojice, které zabraňují 

pohybu mezi jednotlivými součástmi. Kontaktní dvojice mohou být mezi sebou spojeny 

pevnou vazbou nebo mohou vůči sobě vykonávat pohyb ovlivněný velikostí vzájemných 

třecích poměrů. 

       Na modelu byly realizovány kontakty typu bonded, což jsou pevné slepené kontakty 

u kterých nesmí dojít k prokluzu. Kontakty byly vytvořeny na válcové plochy šroubů, 

které prochází dírami na patním hřebu a mezi hřebem a zátkou. Z hlediska náročnosti 

výpočtu a množství kontaktních dvojic, byly bonded kontakty zvoleny jako nejvhodnější.  

       Byly vytvořeny 2 varianty výpočtových modelů:  

  se 7 kosterními fixačními šrouby (76 439 elementů, 237 352 uzlů) 

 s 6 kosterními fixačními šrouby    (71 050 elementů, 218 493 uzlů) 

 

Obr. 14.1 Slepené kontakty mezi válcovou plochou a otvory pro šrouby na hřebu 

 

Obr. 14.2 Předepsaný bonded kontakt mezi zátkou a hřebem 
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15 Okrajové podmínky 

15.1 Pružné podloží 

       Pro uchycení patního hřebu do kosti bylo využito principu pružného podloží, 

které vhodně aproximuje jeho uložení v kosti. Tento postup byl aplikován na radiální směr 

šroubů (viz Obr. 15.2), axiální směr šroubů (Obr. 15.3) a na samotný patní hřeb a zátku 

(obr.15.4). Hodnoty modulu pružného podloží kosti k1,2,3 byly zvoleny s ohledem na hutnost, 

rozměry, umístění a funkci patní kosti 

Pružné podloží 

Umístění označení hodnota odkaz 

Radiální směr (šroub) k1 5 N/mm3 obr.15.2 

Axiální směr (šroub) k2 10 N/mm3 obr.12.3 

Patní hřeb  k3 3,5 N/mm3 obr.12.4 

 

Tab. 15.1 Tuhosti pružného podloží 

 

Obr. 15.2 Pružné podloží realizováno po radiální straně šroubů 

k1 

k1 
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Obr. 15.3 Pružné podloží umístěné na axiálních stranách šroubů 

 

Obr. 15.4 Pružné podloží umístěno po celé délce patního hřebu 

       Tělesa na pružném podkladu (podloží) patří mezi staticky neurčité úlohy mechaniky. 

Je to těleso, které je spojitě podepřeno nebo obklopeno podložím buď po celé délce, nebo jen 

z části své délky. Vlivem zatížení se těleso deformuje a vtlačuje do podloží. Úlohy řešení 

konstrukcí na pružném podkladu se vyskytují při řešení různých konstrukcí strojírenského 

nebo stavebního průmyslu [7]. 

       Běžné případy z praxe lze značně zjednodušit zavedením vhodného modelu 

pružného podkladu. Odezva v podloží se pak nemusí vůbec řešit. Jestliže je spojitá reakce 

v podloží úměrná průhybu tělesa v tomto místě a podloží se trvale nedeformuje, pak 

je nosník uložen na pružném podkladu. V opačném případě je podklad poddajný. Nejstarším 

a nejjednodušším modelem podloží je pružný (Winklerův) podklad, který byl poprvé 

k3 

k2 

k2 
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publikovaný v Praze v roce 1867. Winklerův podklad předpokládá, že spojitá reakce podloží 

je přímo úměrná průhybu a případné možné plastické deformace podloží se neuvažují [8].  

 

       Pružné podloží byl již použito ve výpočtech lékařských implantátů viz 

např. [9],[37],[38],[39],[40]. 

 

15.2 Zatěžující síla 

       Pro výpočet bylo uvažováno s pacientem o hmotnosti m = 120 kg. Výpočty byly 

provedeny pro dynamickou hodnotu, která může být přenesena na patní hřeb a to celkovou 

dynamickou tíhovou sílu pacienta. Dále byl zaveden dynamický součinitel Kdyn = 1,4   

který převádí statickou úlohu, na kvazistatickou. Zatěžující síla je tedy rovna součinu 

dynamického součinitele Kdyn a tíhové síly pacienta. Předpokládá se tedy situace, 

kdy veškerá síla působí na jednu končetinu – extrém (viz Obr. 15.5). 

m = 120 kg 

G = m ∙ g = 120 ∙ 9,81 = 1 177,2 N           (15.1) 

F = Kdyn ∙ G = 1,4 ∙ 1177,2 = 1 647,6 N          (15.2) 

 

Obr. 15.5 Příklad extrémního zatížení 

       Patní hřeb, je do kosti operován pod jistým úhlem, který závisí na typu zlomeniny, 

velikosti úlomků, citu a zkušenostech samotného operatéra. Pro analýzu bylo uvažováno 

umístění hřebu pod úhlem α = 18°. Zatěžující síla je rovnoměrně rozložena po celé délce 
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patního hřebu C-NAIL (viz. Obr. 15.7). Velikosti zatěžující síly Fy, Fz byly zjištěny 

na základě rozložení zatěžující síly F do souřadného systému (viz Obr. 15.7). 

𝐹𝑧 = −𝐹 ∙ cos(18°) = −1647,6 ∙ cos 18° = −1566,9𝑁       (15.3) 

𝐹𝑦 = −𝐹 ∙ sin(18°) = −1647,6 ∙ sin 18° = −509,1 𝑁       (15.4) 

 

Obr. 15.6 Zatěžující síla na hřebu 

 

 

Obr. 15.7 Rozložení zatěžující síly do složek souřadného systému 
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16 Výsledky pevnostní analýzy 

       První část výpočtů byla provedena na patním hřebu, který obsahuje všech 7 fixačních 

šroubů a to z jak z materiálu Ti6Al4V, tak z nerezové oceli DIN 1.4441. Napětí 

bylo posuzováno dle HMH (Hubert Mises Henckey ) hypotézy pevnosti. 

𝜎𝐻𝑀𝐻 = √𝜎1
2 + 𝜎2

2 + 𝜎3
2 + 𝜎1 ∙ 𝜎2 + 𝜎1 ∙ 𝜎3 + 𝜎2 ∙ 𝜎3 , kde 𝜎1,2,3 jsou hlavní napětí. 

       Pak následuje 2. část výpočtů s použitím 6 fixačních šroubů pro stejné materiály. 

Celkem jsou prezentovány 4 výpočty v softwaru Ansys Workbench 14.5.7. 

16.1 Patní hřeb C-NAIL se 7 šrouby 

 

Obr. 16.1 Patní hřeb C-NAIL s 7 šrouby (CAD model) 

16.1.1 Patní hřeb vyroben ze slitiny Titanu Ti6Al4V,     

 výsledky výpočtů s použitím 7 fixačních šroubů 

 

Obr. 16.2 Výsledky průběhu výsledného posunutí Δmax [mm] na celém C-NAILU 
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Obr. 16.3 Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH) max [MPa] na hřebu ze slitiny                                                                   

      titanu 

 

Obr. 16.4 Detail nejvíce zatíženého místa patního hřebu C-NAIL ve verzi ze slitiny titanu 

        Dle hypotézy HMH je maximální hodnota napětí na fixačních šroubech v místě, kde je 

šroub v kontaktu s hřebem. Maximální napětí dosahuje hodnoty 285,94 MPa 

(viz Obr. č. 16.3). 
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16.1.2 Patní hřeb vyroben z nerezové oceli DIN 1.4441,                     

 výsledky výpočtů s použitím 7 šroubů 

 

Obr. 16.5 Výsledky průběhu výsledného posunutí Δmax [mm] celého patního hřebu C-NAIL  

     z nerezové oceli  

 

 

Obr.16.6 Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH) max [MPa] na patním hřebu 

z nerezové oceli 
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Obr.16.7 Detail nejvíce zatíženého místa na hřebu z nerezové oceli 

       Dle hypotézy HMH je maximální hodnota napětí na fixačních šroubech v místě, kde je 

šroub v kontaktu s hřebem. Maximální napětí dosahuje hodnoty 351,6 MPa 

(viz Obr. č. 16.7). 

 

16.2  Patní hřeb s 6 fixačními šrouby 

       Při operacích se pouze ve výjimečných případech užívá všech 7 fixačních šroubů. 

MUDr. M. Pompach z Krajské nemocnice Pardubice používá běžně při operacích 6 šroubů, 

MUDr. Roman Litner z Fakultní nemocnice Ostrava uvádí i použití 5 fixačních šroubů. 

Oba se shodli na tom, že nejčastěji nezavádějí střední bočný šroub (viz obr.16.8) 

 

Obr. 16.8 Model patního hřebu C-NAIL bez středního bočního šroubu (CAD model) 



 

59 

 

16.2.1 Patní hřeb vyroben ze slitiny Titanu Ti6Al4V, výsledky   

 výpočtů s použitím 6 šroubů 

 

 

Obr. 16.9 Výsledky průběhu výsledného posunutí Δmax [mm] celého patního hřebu C-NAIL 

     ze slitiny titanu  

 

Obr. 16.10 Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH) max [MPa]na patním hřebu  

ze slitiny titanu 
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       Vyjmutí jednoho z fixačních šroubů má za následek zvýšení maximální průhybu hřebu 

na velikost 0, 6255 mm. Napětí dosahuje hodnoty 311, 46 MPa. Na samotném hřebu 

pak velikosti 152, 72 MPa. 

 

Obr.16.11 Detail nejvíce zatíženého místa na hřebu z slitiny titanu 

16.2.2 Patní hřeb vyroben z nerezové oceli DIN 1.4441, 

 výsledky výpočtů s užitím 6 šroubů 

 

 

Obr. 16.12 Výsledky průběhu výsledného posunutí Δmax [mm] celého patního hřebu  

       C-NAIL z nerezové oceli 
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Obr. 16.13 Výsledky průběhu napětí (dle hypotézy HMH) max [MPa] na patním hřebu  

   z nerezové oceli 

 

 

 

Obr. 16.14 Detail nejvíce zatíženého místa hřebu z nerezové oceli s použitím 6 šroubů 
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16.3 Zhodnocení všech výpočtů 

       Byly provedeny 4 výpočty pro dvě různé materiálové varianty s aplikací 6 a 7 fixačních 

šroubů Srovnání hodnot maximálního napětí dle hypotézy HMH, největšího posunutí 

patního hřebu a výsledky vypočtené bezpečnosti vůči mezi kluzu jsou uvedeny v tabulce 

č. 16.1. Největší hodnotu napětí vykazují fixační šrouby a to jak u verze s 6-ti, tak i 7-mi 

fixačními šrouby. 

 

Materiál Místo 
max 

[mm] 
max 

[MPa] 

bezpečnost 

vůči mezi 

kluzu 

Ti6Al4V, 7 

šroubů 

Šroub 0,54639 285,94 3,077 

Hřeb 0,54077 130,32 6,752 

Maximum 0,54639 285,94 6,752 

Ti6Al4V, 6 

šroubů 

Šroub 0,62655 311,46 2,825 

Hřeb 0,61726 152,72 5,762 

Maximum 0,62655 311,46 5,762 

Nerezová 

ocel, 7 

šroubů 

Šroub 0,54515 351,6 1,962 

Hřeb 0,53272 149,48 4,616 

Maximum 0,54515 351,6 4,616 

Nerezová 

ocel, 6 

šroubů 

Šroub 0,63062 381,59 1,808 

Hřeb 0,60927 179,58 3,842 

Maximum 0,63062 381,59 3,842 

 

Tab. 16.1 Celková tabulka výsledků 

       Z výsledků je patrné, že patní hřeb C-NAIL vyrobený ze slitiny titanu Ti6Al4V dosáhne 

menších hodnot napětí, výsledné průhyby jsou přibližně stejné.  

       Tento postup výpočtu je alternativou výpočtu patního hřebu C-NAIL přímo uloženého 

v kosti, na kterém v rámci projektu Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky, projekt TAČR 

č.TA03010804 pracovali Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. spolu s doc. Ing. Karel Frydrýškem, 

Ph.D.  

       Analýzu prováděli na zdravé patní kosti a na patní kosti, která byla zlomená, ta byla 

definována kontakty bez tření mezi jednotlivými segmenty patní kosti.  
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       Při výpočtu zdravé patní kosti, která je bez kontaktů mezi segmenty patní kosti bylo 

zjištěno, že zatížení přenáší hlavně patní hřeb C-NAIL a dosahuje hodnot cca 394 MPa 

(viz Obr. 16.15).  

 

Obr. 16.15 Analýza patního hřebu na zdravé kosti 

       Při variantě s kontakty mezi fragmenty patní kosti je značná část zatížení přenášena 

samotnou patní kostí. 

 

 

Obr. 16.16 Analýza patního hřebu na zlomené kosti 

       Lze tedy konstatovat, že stávající kostrukce hřebů C-NAIL pevnostně a tuhostně 

vyhovují a lze je doporučit do klinické praxe. Spolehlivost C-NAILu take potvrzují 

laboratorní experimenty viz kapitola 10. Prvotní výsledky již byly take publikovány 
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na mezinárodní konferenci Applied Mechanics 2014 v Polsku, viz [37], kde je zřejmé 

spoluautorství publikace.  

16.4 Zhodnocení konstrukce 

         Během realizace této práce byly výsledky prezentovány zástupcům firmy Medin a.s., 

lékařům z Fakultní nemocnice Ostrava,lékařům z Krajské nemocnice Pardubice, lékařům 

z Úrazové nemocnice v Brně a také pracovníkům VŠB – TU Ostrava. Z těchto setkání byly 

navrženy možnosti další optimalizace a koncepty dalšího vývoje.  

       Jedním z předpokladů použití patního hřebu C-NAIL je, že ošetřovaný pacient má 

minimání délku patní kosti 65 mm. Další vývoj patního hřebu by se mohl zaměřit 

na vytvoření menšího patního hřebu, který by se používal pro ošetření dětí (u kterých by se 

vzhledem k růstu patní kosti jednalo o ojedinělé a dočasné řešení), žen a osob s menší 

výškou. 

       Analýza patního hřebu C-NAIL prokázala daleko menší rozložení napětí na hřebu 

než na šroubech, proto byla navržena možnost změny průměru hřebu, při stávajícím průměru 

šroubů, nebo take možnost vytvoření dutého hřebu s vloženou vložkou z biokompatibilní 

umělé hmoty, která by zvýšila úhlovou stabilitu šroubů (tj. šrouby by byly v hřebu stabilně 

fixovány. 

 

Obr. 16.17 Duté řešení hřebu s vložkou pro uzamknutí šroubů (převzato ze schůze ONAR) 

       Další možností vývoje by mohla být verze natřená některým z kolagenových nátěrů 

nebo verze z pórovitého materiálu, která by lépe prorostla do kosti, nevýhou by mohlo být 

složitější vyjmutí hřebu. 
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17 Závěr 

       Tato diplomová práce byla zaměřena na pevnostní výpočty patního hřebu používaného 

v traumatologii pro léčbu komplikovaných zlomenin patních kostí. V úvodní kapitole bylo 

vysvětlena stavba kosti, její modelace a růst, dále také popisuje anatomii chodidla, 

zlomeniny patní kosti a jejich konzervativní a operativní léčbu. Další kapitoly jsou věnovány 

zevním a vnitřním fixátorům a jejich fixaci, kde jsou popsány základní části, typy 

a materiály, které se využívají pro chirurgickou praxi. 

       Další část popisovala použité materiály, jejich složení a mechanické vlastnosti. Byla zde 

použita slitina titanu Ti6Al4V a korozivzdorná ocel DIN 1.4401. Síť konečných prvků 

modelu, která je pospána v následující kapitole vznikla s použitím prvků Tet 10 a Hex 20 

v programu Ansys Workbench 14.5.7. 

       Následující kapitola diplomové práce byla zaměřena na volbu okrajových podmínek 

pro uchycení patního hřebu a rozbor působícího zatížení.  Na výpočtový model byly použity 

pevné (bonded) kontakty, které vytvářejí vazbu mezi fixačními šrouby a samotným hřebem. 

Při zadávání okrajových podmínek byl na hřeb i na fixační šrouby předepsáno uložení 

na pružném podkladě, které dostatečně aproximuje uložení v kosti. Na patní hřeb byla 

aplikována kvazi - dynamická síla 1 647, 6 N, která nahrazuje extrémní hodnotu, která 

by mohla vzniknout u pacienta s váhou 120 kg. 

       V další kapitole diplomové práce byl proveden pevnostní výpočet pomocí metody 

konečných prvků, kde bylo zjištěno největší napětí na fixačních šroubech a to v obou 

materiálových verzích patního hřebu C-NAIL s použitím 6-ti a 7-mi fixačních šroubů. 

       Tato práce vznikla ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Pardubice a s českým výrobcem 

lékařských nástrojů a implantátů Medin a.s. (Nove Město na Moravě) a VŠB – TU Ostrava 

v rámci projektu Osteosyntéza zlomenin nohy a ruky, projekt TAČR č.TA03010804. 

       Vznikl take článek na mezinárodní konferenci Applied Mechanics 2014, kde autor této 

diplomové práce je uveden jako spoluator. 
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