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experimentů byla zkoumána kritická místa fixátorů. Tyto výsledky dále sloužili 
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1 SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ, SYMBOLŮ A ZKRATEK 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Veličina Označení Jednotka 

A, B 
Koeficienty pro přepočet hustoty na Youngův modul 

pružnosti 
[-] 

a, b 
Koeficienty pro přepočet  Hounsfieldovy jednotky 

na hustotu 
[-] 

𝐸 Modul pružnosti [MPa] 

𝐸(𝑥,𝑦,𝑧) Modul pružnosti pro daný element [MPa] 

𝐸𝐻𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛 
Průměrná hodnota modulu pružnosti  

(stanoveno z vypočtené HU) 
[MPa] 

𝐸𝐻𝑈𝑚𝑒𝑑  
Medián modulu pružnosti  

(stanoveno z vypočtené HU) 
[MPa] 

𝐸𝐻𝑈𝑝𝑒𝑎𝑘 
Maximální četnost modulu pružnosti vzhledem k objemu 

(stanoveno z vypočtené HU) 
[MPa] 

𝐸𝐾1 − 𝐸𝐾5 Moduly pružnosti pro kortikální tkáně [MPa] 

𝐸𝑆1 − 𝐸𝑆5 Moduly pružnosti pro spongiózní tkáně [MPa] 

𝐸𝑚𝑎𝑥 Maximální hodnota modulu pružnosti [MPa] 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 
Průměrná hodnota modulu pružnosti  

(stanoveno z vypočteného modulu pružnosti) 
[MPa] 

𝐸𝑚𝑒𝑑 
Medián modulu pružnosti 

(stanoveno z vypočteného modulu pružnosti) 
[MPa] 

𝐸𝑚𝑖𝑛 Minimální hodnota modulu pružnosti [MPa] 

𝐹𝐷 Síla přenesená dlahou [N] 

𝐹𝐾 Síla přenesená kostí [N] 

𝐹𝑚𝑎𝑥  Maximální přípustné zatížení  [N] 

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑎𝑛𝑡  Maximální přípustné zatížení pro anterolaterální dlahu [N] 

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑚𝑒𝑑  Maximální přípustné zatížení pro mediální dlahu [N] 

𝐹𝑆 Celková osová působící síla [N] 

𝐹𝑆1𝑎  
Celková působící síla na anterolaterální dlahu pro první 

cyklus únavového namáhání 
[N] 
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𝐹𝑆1𝑚 
Celková působící síla na mediální dlahu pro první cyklus 

únavového namáhání 
[N] 

𝐹𝑆2𝑎  
Celková působící síla na anterolaterální dlahu pro druhý 

cyklus únavového namáhání 
[N] 

𝐹𝑆2𝑚 
Celková působící síla na mediální dlahu pro druhý cyklus 

únavového namáhání 
[N] 

𝐹𝑆𝑎  Celková působící síla pro anterolaterální dlahu [N] 

𝐹𝑆𝑎𝑒 
Celková působící síla pro anterolaterální dlahu při použití 

snímače síly 
[N] 

𝐹𝑆𝑒𝑠𝑝𝑖 Celková působící síla při ESPI metodě [N] 

𝐹𝑆𝑚 Celková působící síla pro mediální dlahu [N] 

𝐹𝑆𝑚𝑒 
Celková působící síla pro mediální dlahu při použití 

snímače síly 
[N] 

𝐻𝑈 Hounsfieldova jednotka [-] 

𝐻𝑈(𝑥,𝑦,𝑧) Hounsfieldova jednotka pro daný bod (element) [-] 

𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 
Maximální naměřená velikost  Hounsfieldovy jednotky 

v kostní tkáni 
[-] 

𝐻𝑈𝑚𝑒𝑎𝑛 Průměrná hodnota Hounsfieldovy jednotky [-] 

𝐻𝑈𝑚𝑒𝑑 Medián Hounsfieldovy jednotky [-] 

𝐻𝑈𝑝𝑒𝑎𝑘 
Nejvýše vyskytovaná hodnota Hounsfieldovy jednotky 

vzhledem k objemu 
[-] 

𝐻𝑈𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ Hodnota Hounsfieldovy jednotky pro vzduch [-] 

𝑘 Smluvená konstanta pro výpočet HU [-] 

𝑘𝑢 Koeficient zeslabení vyšetřované tkáně [cm-1] 

𝑘𝑢𝑤 Koeficient zeslabení vody [cm-1] 

𝐿𝑒 Předepsaná velikost elementu [mm] 

𝐿𝑝 Vzdálenost mezi vazbami [mm] 

𝑁1 Počet cyklů první fáze únavového namáhání [-] 

𝑁2 Počet cyklů druhé fáze únavového namáhání [-] 

𝑛𝑒 Počet elementů [-] 

𝑛𝑢 Počet uzlů [-] 

𝑅𝑚 Mez pevnosti [MPa] 

𝑅𝑝0,2 Mez kluzu [MPa] 
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𝑢  Posuv [mm] 

𝑢𝑎𝑛𝑡  
Maximální posunutí  od jednotkové síly u anterolaterální 

dlahy 
[mm] 

𝑢𝑚𝑒𝑑  Maximální posunutí  od jednotkové síly u mediální dlahy [mm] 

𝑉𝑖 Objem kostní tkáně [m3] 

α Úhel kolenního kloubu [°] 

ε Deformace [%] 

μ Poissonovo číslo [-] 

𝜇𝑜𝑐𝑒𝑙 Poissonovo číslo korozivzdorné oceli [-] 

𝜇𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛 Poissonovo číslo titanové slitiny [-] 

ρ Zdánlivá hustota [kg.m-3] 

𝜌(𝑥,𝑦,𝑧) Hustota pro daný bod (element) [kg.m-3] 

𝜌𝑘𝑜𝑟𝑡 Hustota kortikální tkáně [kg.m-3] 

𝜌𝑚𝑒𝑎𝑛 Průměrná hodnota hustoty [kg.m-3] 

𝜌𝑚𝑒𝑑  Medián hustoty [kg.m-3] 

𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ Hustota vzduchu [kg.m-3] 

𝜎 Smluvní napětí [MPa] 

𝜎𝐻𝑀𝐻  

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH 

od jednotkové síly 
[MPa] 

𝜎𝐻𝑀𝐻𝑎𝑛𝑡  

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH 

od jednotkové síly pro anterolaterální dlahu 
[MPa] 

𝜎𝐻𝑀𝐻𝑚𝑒𝑑  

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH 

od jednotkové síly pro mediální dlahu 
[MPa] 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zkratka Označení 

AO 
Pracovní spolek pro otázky osteosyntézy 

(Arbeitsgemeinschlaft für Osteosynthesefrage) 

BW Tělesná hmotnost (Body Weight) 

CAD Počítačové projektování (Computer Aided Design) 

CRIF 
Uzavřené reponování zlomeniny interní fixací 

(Closed Reduction Internal Fixation) 

CT Počítačová tomografie (Computed Tomography) 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

DIC Digitální obrazová korelace (Digital Image Correlation) 

DICOM 
Digitální snímky a zprávy v medicíně – formát souboru 

(Digital Imaging and Communications in Medicine) 

ESPI 
Elektronická koherenční interferometrie 

(Electronic Speckle-Pattern Interferometry) 

FN Fakultní nemocnice 

FNO Fakultní nemocnice v Ostravě 

HMH Huber, von Mises, Hencky 

LCP 
Uzamykatelná úhlově stabilní dlaha  

(Locking Compression Plate) 

LCPA Anterolaterální úhlově stabilní dlaha 

LCPM Mediální úhlově stabilní dlaha 

LF MU Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

MIO Miniosteosyntéza 

MPC Vícebodová vazba (Multi-Point Constraints) 

MKP Metoda konečných prvků 

MRI Magnetická rezonance (Magnetic Resonance Imaging) 

ORIF 
Uzavřené reponování zlomeniny interní fixací 

(Open Reduction Internal Fixation) 

RTG Rentgen 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZF Zevní fixace 
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SLOVNÍK LÉKAŘSKÝCH POJMŮ 

Název Význam 

Anterolaterální Týkající se přední a postranní části 

Diafýza Střední část dlouhé kosti 

Distální Vzdálenější k středu těla 

Epifýza Koncová část dlouhých kostí 

Extraartikulární Vně kloubu 

Extramedulární Mimo kostní dřeň 

Femur Stehenní kost 

Fibula Lýtková kost 

Humerus Pažní kost 

Incidence Počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci 

za určité časové období Intraartikulární Uvnitř kloubu 

Intramedulární Uvnitř kostní dřeně 

Kadáver Mrtvé tělo 

Kompakta Druh kostní tkáně 

Maleolar Kotník 

Mediální Střední, tj. ke středu těla či uprostřed orgánu 

Metafýza 
Úsek dlouhé kosti na přechodu její okrajové části epifýzy 

a dlouhé střední části diafýzy  

Ortopedie 
Obor zabývající se prevencí, diagnostikou, léčením pohybového 

ústrojí 

Osteosyntéza Operační léčba zlomenin 

Periost Vazivová blána pokrývající zevní povrch kosti 

Proximální Blíže k středu těla 

Radius Vřetenní kost 

Reoperace Opakovaná operace 

Reponovat Uvést do původní polohy 

Spongióza Druh kostní tkáně tvořící vnitřek některých kostí 

Talus Hlezenní kost 

Tibia Holenní kost 

Traumatologie 
Obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou, léčením 

a rehabilitací poranění, zejména pohybového ústrojí 

Ulna Loketní kost 
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2  ÚVOD 

Vnitřní fixátory (implantáty) se v traumatologii a ortopedii chirurgicky zavádějí 

za účelem fixace a stabilizace kostí při různých typech zlomenin. K operační léčbě zlomenin 

(osteosyntéze) byly zpočátku využívány dráty, různé typy svorek, později také dlahy 

a šrouby. Používal se materiál jako zlato, stříbro, měď, mosaz, slonovina apod. Kovové 

implantáty měly problémy nejen po stránce biomechanických vlastností, ale také se potýkaly 

s korozí. Později se začala upřednostňovat titanová slitina a legovaná korozivzdorná ocel, 

jelikož jsou odolnější, pevnější, více kompatibilní s lidskou tkání a méně podléhají korozi 

či oxidaci [9]. 

V roce 1958 byla založena organizace AO Foundation (Arbeitsgemeinschlaft 

für Osteosynthesefrage) zabývající se léčbou poranění a onemocnění pohybového aparátu. 

Velký rozvoj operační léčby zlomenin nastal po vynalezení rentgenového záření (RTG), 

anestezie a antibiotik v 19. století [2]. Pomocí RTG bylo možné správně diagnostikovat 

zlomeninu a také sledovat hojení či případné komplikace. Do klinické praxe byly postupně 

zavedeny všechny základní typy osteosyntézy jako dlahy, šrouby, nitrodřeňové hřeby, dráty, 

zevní fixátory atd. 

Nevýhoda při použití původních fixátorů byla nutnost operovat z rozsáhlých operačních 

přístupů tzv. metodou ORIF (Open Reduction and Internal Fixation), kdy často docházelo 

ke špatnému hojení operační rány. Dobré výsledky bývaly dosaženy u nízkoenergetických 

zlomenin (pády, lehká poranění…). Nicméně u vysokoenergetických poranění (dopravní 

nehody, pády z větších výšek…) se u léčby vyskytovalo mnohem více komplikací, 

především při hojení měkkých tkání. Novější typy dlah je možné zavádět miniinvazivní 

technikou tzv. metodou CRIF (Closed Reduction and Internal Fixation), kdy není potřeba 

rozsáhlých operačních přístupů. Tím je sníženo riziko vzniku infekcí a zkrácena doba hojení. 

Léčba se provádí s ohledem na mechanismus úrazu, množství absorbované energie a rozsah 

poranění měkkých tkání (otoky). Vzhledem k výskytům otoků měkkých tkání se postupně 

ustoupilo od provedení akutní vnitřní osteosyntézy. Nově se nejprve zavedla stabilizace 

zlomeniny zevními fixátory a po částečném zhojení měkkých tkání, až konverze na vnitřní 

fixaci [2], [35]. 

Úspěšnost léčby závisí mimo jiné také na spolehlivosti a pevnosti implantátů. V případě 

selhání implantátu je nutné znovu provést osteosyntézu. Bohužel stoprocentní úspěšnost 

léčby nelze docílit. Návrhem a optimalizací implantátů lze však procento selhání značně 

snížit. 
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Práce se zabývá zlepšením tuhosti, spolehlivosti a pevnosti vybraných implantátů 

pro léčbu zlomenin dlouhých kostí. U numerických analýz bylo popsání materiálového 

modelu kostní tkáně řešeno stochastickým přístupem. Následné experimenty určily 

u implantátů deformační křivku (závislost síly na posunutí), průběh napětí v kritických 

místech (optická metoda ESPI), rozložení celkové síly mezí kostí a implantátem (měření 

s použitím snímače síly) a odolnost vůči únavovému poškození (dynamické zatěžování). 

Kromě různých numerických analýz byly provedeny také statické a únavové 

experimenty, díky čemuž jsou u implantátů odstraněna kritická místa (změna designu 

a optimalizace implantátů). Tím jsou odolnější a je zvýšena jejich spolehlivost. To má 

za následek méně komplikací při léčbě zlomeniny, zkrácení doby rekonvalescence, snížení 

ceny léčby a zlepšení péče o pacienta. Jedná se o multidisciplinární problém, kdy jednotlivé 

kroky byly konzultovány s lékaři FNO, kteří vznesli požadavky na ergonomii a funkčnost, 

a také s výrobcem Medin a.s. s ohledem na technologii výroby. 

Okrajově byla také řešena kinematika, dynamika a pevnostní analýza pasivní kolenní 

motodlahy. Ta se používá také při rehabilitacích po osteosyntéze pomocí zkoumaných 

implantátů pro dolní končetinu. 
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3 STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Správně provedená osteosyntéza zlomeniny je důležitá pro úspěšnou léčbu a zdraví 

pacienta. Proto se klade vysoký důraz na spolehlivost jednotlivých implantátů. 

Testování pevnosti a spolehlivosti fixátorů uvádí například literatura [1], [13], [39]. 

Použití lidských kostí v experimentech bývá nejen z důvodu etické komise velice 

komplikované, proto se téměř nevyužívají. Navíc neživá tkáň má jiné vlastnosti než živá 

tkáň. Z těchto důvodů byly lidské kosti nahrazeny přípravkem z masivního buku, kostmi 

z kompozitního materiálu (Sawbones), silikonovou tyčí nebo zvířecí kostí. Ověření těchto 

experimentů s implantáty numerickým výpočtem však nebylo v dané literatuře provedeno. 

Případná optimalizace geometrie fixátorů numerickým modelováním může zvýšit pevnost 

a spolehlivost implantátů a také snížit počet experimentů a náklady na vývoj. Jedním 

z hlavních důvodů je také zkvalitnění péče o pacienta. 

Problematikou numerického modelování kostí se zabývá literatura [6], [14], [16], [27], 

[34], [42]. Porovnávají různé materiálové modely pro co nejlepší zachycení reality. Jako 

dostatečné přiblížení k realitě se zdá být použití nehomogenního izotropního materiálového 

modelu popsaného modulem pružnosti v tahu E [MPa] a Poissonovým číslem μ [-] pro určité 

oblasti kostní tkáně. Empirické vztahy mezi modulem pružnosti a hustotou kostní tkáně jsou 

popsány v literatuře [6], [16], [17], [27]. Velké shrnutí 18 studií a 22 vztahů mezi modulem 

pružnosti a hustotou kostní tkáně pak uvádí literatura [14]. Pro stanovení správnosti 

numerického modelování jsou výsledky ověřeny experimenty. Žádná z těchto prací však 

neřeší analýzu implantátu v přímé interakcí s kostní tkání. 

Zjednodušené pevnostní analýzy fixátorů uvádí literatury [11], [12], [36], [53]. Chybějící 

kostní tkáň a svaly byly nahrazeny aplikací teorie pružného podkladu. Výhodou je snadnější 

vytvoření modelu, kde odpadá nutnost modelovat kostní tkáň a její materiálové vlastnosti. 

Nevýhodou této metody je stanovení tuhosti okrajové podmínky na základě odborného 

odhadu nebo experimentu. 

Vytvoření 3D modelů kostní tkáně na základě získaných CT snímků je velice zdlouhavý 

a náročný proces. Jedná se o komplexní přístup, který ve světě není příliš častý. Vzhledem 

k nedostupnosti dat je problematika řešena vlastní metodikou.  
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4 CÍLE PRÁCE 

Problematika vnitřní osteosyntézy celého pohybového aparátu je komplikovaná 

a rozsáhlá. Proto je disertační práce zaměřená na vybrané části a jejich příslušné náležitosti: 

1. rozbor problematiky osteosyntézy pomocí vnitřní fixace, 

2. zpracování a vytvoření geometrických a numerických modelů dlouhých kostí 

z lékařských údajů z CT a MRI, 

3. vytvoření vhodného výpočtového modelu biomechanické soustavy zdravá/zlomená kost 

a implantátu, včetně rozboru materiálových vlastností (přiřazení Youngova modulu 

pružnosti na jednotlivé elementy), zatížení a okrajových podmínek. Hlavní zaměření je 

na dolní končetinu (anterolaterální a mediální dlaha pro distální tibii) a horní končetinu 

(T-dlaha pro distální radius), 

4. pevnostní analýza vybraných dlah, 

5. návrh a realizace experimentů vybraných dlah, 

6. srovnání výsledků numerické a experimentální části, 

7. zhodnocení a posouzení možných konstrukčních úprav implantátů a použitých přístupů 

biomechaniky, 

8. multidisciplinární spolupráce s lékaři a výrobcem za účelem zkvalitnění péče o pacienta. 
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5 ANATOMIE STAVBY KOSTÍ 

Kost je pevná, tvrdá, mineralizovaná struktura sloužící jako mechanická ochrana 

vnitřních orgánů a opora těla. Je tvořena několika typy tkání, viz Obr. 5.1. Kosti tvoří vnitřní 

konstrukci, na kterou se upínají svaly a šlachy. Dospělý člověk má zpravidla 206 kostí, 

nicméně toto číslo je individuální a závisí například na dědičných predispozicích, 

ale především na věku. Například novorozenec má asi 270 kostí. Toto číslo se po narození 

ještě nějakou dobu zvyšuje, jak vznikají některé nové kosti, nicméně později počet kostí 

rychle klesá, protože jich řada srůstá [7]. 

 

Obr. 5.1 – Stavba kosti [7]. 

Každá kost v těle člověka plní určitou funkci. Liší se stavbou, velikostí atd. Dle tvaru 

rozeznáváme 3 druhy kostí, viz Obr. 5.2: 

a) dlouhé kosti – jejich tvar je protáhlý a jsou charakteristické kloubními úseky na obou 

koncích (epifýzách). Jedná se především o kosti končetin (stehenní, lýtková, holenní, 

vřetenní, loketní a pažní kost). Tělo (diafýza) tvoří silný plášť kompaktní kosti. Kloubní 

konce jsou na povrchu tvořeny tenčí vrstvou kompaktní kosti, uvnitř pak spongiosní kostí. 

Ta je tvořena trámci kostní tkáně uspořádaných ve směru největšího zatížení kosti. Kost 

je proto velmi pevná a přitom odlehčená. Dutina těla dlouhých kostí obsahuje kostní dřeň. 

Dlouhé kosti se dělí na epifýzu (koncová část, která je kryta kloubní chrupavkou) a diafýzu 

(prostřední část) dle Obr. 5.2. Přechod mezi epifýzou a diafýzou se nazývá metafýza. 

Na končetinách se rozlišují dva základní směry. Vzdálenější část končetiny od trupu 

se označuje jako distální část a bližší k trupu jako proximální část. Epifýza, která je blíže 

k trupu, se nazývá proximální. Distální epifýzou se pak označujeme zakončení dlouhé kosti, 

které je dále od trupu těla. Tato práce se zabývá implantáty právě pro tento typ kostí. 
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b) krátké kosti – mají nepravidelný tvar a také nepravidelné kloubní plochy různých 

tvarů. Na povrchu je tenká vrstva kompakty a uvnitř spongióza. Vzhledem k tomu, že značná 

část povrchu těchto kostí je pokryta kloubní chrupavkou, jsou u některých z nich problémy 

s cévním zásobením a zlomeniny těchto kostí se špatně hojí. Mezi krátké kosti se řadí 

například páteřní obratel, zápěstní kosti atd. 

c) ploché kosti – na zevním a vnitřním povrchu mají vždy vrstvu kompakty. Celkový 

vzhled těchto tenkých kostí je uzpůsoben jejich funkcím v lidském těle, které jsou 

přednostně ochranného a krycího typu jako v případě lebečních kostí. U trojúhelníkové 

lopatky umožňuje její složitý tvar s mnoha výběžky připojení celé řady zádových 

a ramenních svalů. Ploché kosti se podílejí na stavbě pletenců obou končetin (lopatka, 

kyčelní kost), skeletu hrudníku (hrudní kost) a lebeční klenby (temenní kosti, spánkové 

a týlní kosti). 

 

Obr. 5.2 – Základní tvary kostí [7]. 
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5.1 MECHANICKÉ VLASTNOSTI KOSTÍ 

Kostní tkáň se dělí na spongiózu a kompaktu. Liší se od sebe výrazně jak strukturou, tak 

mechanickými vlastnostmi. Reálné kostní útvary vykazují vždy kombinaci obou typu kostní 

tkáně.  Kompakta je výrazněji pevnější než spongióza a plní především funkci opory těla. 

V literatuře [7] se uvádí, že při statickém zatížení unese kost pažní (humerus) ve směru 

osy dlouhé kosti cca 600 kg a holenní kost (tibie) až 1350 kg. Nosnost ve směru kolmém 

na osu dlouhé kosti je při působišti síly v epifýzách asi poloviční (humerus cca 300 kg), 

viz Obr. 5.3. Nejmenší pevnost vykazuje kost při torzním zatížení. Hodnoty nosnosti 

pro ostatních kosti jsou uvedeny v literatuře [7]. Obecně můžeme říci, že v tlaku je pevnost 

kosti nejvyšší, o třetinu nižší v tahu a jen třetinová ve smyku. Dále, vzhledem 

k viskoelastickým vlastnostem kostní tkáně závisí mechanické vlastnosti kosti na rychlosti 

deformace. S rychlostí deformace stoupá mez pevnosti, elastický modul. Naopak klesá 

maximální dovolená deformace a absorbuje se větší množství energie [32]. Obecně se lidská 

kost v těle zlomí při menším zatížení než v experimentu. Kromě mechanického zatížení kosti 

se zde totiž projeví i klidové napětí svalstva nebo tahová síla pracujících svalů, které je velmi 

složité zavést do numerických výpočtů a experimentů. 

    

Obr. 5.3 – Znázornění statického zatížení pažní kosti a přibližné nosnosti [7]. 

5.2 ZLOMENINY 

Mechanismus vzniku zlomenin se podle velikosti energie, která zlomeninu způsobila, dělí 

na nízkoenergetický a vysokoenergetický. Do nízkoenergetických úrazů se řadí především 

sportovní úrazy, pády z malé výšky popřípadě úrazy v domácnosti. Tyto zlomeniny jsou 

většinou uzavřené. Je pravidlem, že čím větší energie zlomí kost, tím horší jsou komplikace 

hojení měkkých tkání i kostí. Vysokoenergetické úrazy bývají často způsobeny dopravními 

nehodami, pády z velkých výšek, přímými nárazy atd. Vzhledem ke zvyšující se dopravě 

a rychlostí dopravních prostředků především motocyklů, četností válečných konfliktů atd., 

bývá výskyt těchto zranění vyšší než v minulosti. V této skupině jsou častěji zastoupeny 

otevřené zlomeniny [33]. 
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Podle působení síly se mechanismus vzniku zlomenin dělí na přímé a nepřímé. 

U nepřímých zlomenin působí síla z místa vzdáleného od zlomeniny, kdežto u zlomenin 

přímých síla působí v místě zlomeniny. Tyto síly mohou mít charakter ohybový, torzní, 

tahový nebo kompresní (obecně se jedná o kombinace těchto typů sil). Podle energie, směru 

a postavení kostí v době úrazu se pak zlomeniny dělí s ohledem na linii lomu na více 

úlomkové, příčné, šikmé, spirální a tříštivé, viz Obr. 5.4. Z pohledu statistiky je zlomenina 

co do polohy i tvaru lomových ploch náhodná. Dle lékařů je každá zlomenina jedinečná 

a vyžaduje vždy individuální přístup. 

 

Obr. 5.4 – Rozdělení zlomenin podle charakteru lomu [18]. 

Zlomeniny kostí se popisují pomocí kódů AO klasifikace. Ta je dnes v evropských 

zemích nejpoužívanější. Pro jednotlivé kosti mají kódy různé specifikace. Kód popisující 

zlomeniny byl navržen tak, že první dvojčíslí definuje místo zlomeniny a další část kódu 

definuje typ zlomeniny. První číslice kódu označuje kost. Druhé číslo pak označuje 

lokalizaci zlomeniny na kosti. Pro označování dlouhých kostí je pravidlem, že proximální 

část definujeme číslem 1, oblast diafýzy číslem 2 a číslo 3 označuje distální část zakončení 

dlouhé kosti. Struktura kódu pro dlouhé kosti je znázorněna na Obr. 5.5. Extraartikulární 

zlomenina na rozdíl od intaartikulární zlomeniny, nezasahuje do kloubní plochy. Její léčba 

je snadnější. Ukázka jednoduchých zlomenin distální tibie jsou zobrazeny na Obr. 5.6.  

 

Obr. 5.5 – AO klasifikace zlomenin pro dlouhé kosti. 
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Obr. 5.6 – Extraartikulární a intraartikulární zlomeniny distální tibie [31]. 

5.2.1 Výskyt poranění bérce a jeho závažnost 

Zlomeniny distálního bérce zastupují 0,7% ze všech zlomenin. Jejich výskyt je tedy 

poměrně malý. Zastoupení otevřených zlomenin se udává v rozmezí 4-17%. Poměr mužů a žen 

je 62/38. U mužů je dle grafu častější výskyt poranění než u žen, avšak s pozdějším věkem tyto 

zlomeniny jsou u mužů výjimečné. Průběh závislosti výskytu těchto zlomenin na věku 

charakterizuje Obr. 5.7 [5], [33]. 

 

Obr. 5.7 – Věková distribuce zlomenin distálního bérce [5]. 

V období 1.1.2008 – 1.1.2012 na Klinice úrazové chirurgie LF MU a FN Brno bylo 

operováno celkem 121 pacientů se zlomeninou distální tibie. Mezi poraněnými bylo 41 žen 

(33%) a 80 mužů (67%). Otevřených zlomenin bylo 29 (24 %). Z celkového počtu 

operovaných pacientů bylo podle AO klasifikace 45 zlomenin typu A, 19 typu B a 57 typu 

C, viz Obr. 5.8 [20]. 
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Obr. 5.8 – Počet typů zlomenin dle AO klasifikace (121 pacientů) [20]. 

Ke stabilizaci zlomenin distální tibie bylo u 91 pacientů provedena vnitřní osteosyntéza 

uzamykatelnými dlahami (anterolaterální dlaha – LCPA, mediální dlaha – LCPM) 

u 18 pacientů intramedulární osteosyntéza plným hřebem a u 7 pacientů miniosteosyntézu 

pomocí jednotlivých šroubů a Kirschnerových drátů (MIO) a u 5 pacientů bylo ponecháno 

ke zhojení na zevním fixátoru (ZF), Obr. 5.9. Tato klinická studie ukazuje, že 73% pacientů 

bylo operováno právě s LCP dlahami, které jsou předmětem analýzy. Nejedná se 

o zanedbatelnou část, a proto zvýšení spolehlivosti těchto fixátorů jistě přinese zlepšení 

lékařské péče. 

 
Obr. 5.9 – Typy osteosyntéz u všech operovaných pacientů [20]. 
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Přestože zlomeniny distálního bérce zastupují 0,7% ze všech zlomenin jedná se 

o nebezpečné zlomeniny, kdy je u pacienta poškozen pohybový aparát. V případě komplikací 

může dojít k omezení pohybu, k trvalé nepohyblivosti nebo dokonce k amputaci končetiny. 

Z tohoto důvodu se jedná o důležitou oblast, u které je vhodné zlepšit kvalitu lékařské péče. 

5.3 LÉČBA ZLOMENIN 

Zlomeniny patří v traumatologii a ortopedii k častým diagnózám. Léčba se rozděluje 

na konzervativní a operační. U konzervativní léčby je fixace prováděna například použitím 

měkkého obvazu (ortézy) nebo tvrdého obvazu (sádry). Osteosyntézou pak rozumíme 

operační léčbu, kdy spojení kostních fragmentů je pomocí kovových implantátů (dlahy, 

šrouby, dráty, hřeby, zevní fixátory…), viz Obr. 5.10 a Obr. 5.11. V závislost na použitém 

fixátoru se osteosyntéza dělí na vnitřní nebo vnější. Způsob léčby se vybírá podle typu 

a závažnosti zlomeniny a poranění měkkých tkání.  

Zevní fixace se mnohdy používá u komplikovaných úrazů. Mezi hlavní výhody se řadí 

miniinvazivita a rychlost osteosyntézy. Proto je indikována také u pacientů, kde zlomenina 

bývá součástí polytraumatu a v celkovém stavu pacienta dominují závažnější poranění.  

 

Obr. 5.10 – Zevní fixátory firmy Synthes [37]. 

V případě vnitřní osteosyntézy je implantát umístěný na kosti a krytý měkkými tkáněmi 

(extramedulární fixace) nebo uložen v kosti (intramedulární fixace). Jako extramedulární 

fixátory se považují dlahy a šrouby. Mezi intramedulární fixátory se řadí hřeby a K-dráty. 

Některé vnitřní fixátory jsou uvedeny na Obr. 5.11. 
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Obr. 5.11 – Vnitřní fixátory firmy Medin a.s. [26]. 

5.3.1 Pasivní kolenní motodlaha v traumatologii 

Autor se již ve své diplomové práci [38] a literatuře [49] zabýval analýzou pasivní 

kolenní motodlahy Artromot K1 Comfort, viz Obr. 5.12, která se používá k rehabilitaci 

pacientů pasivní pohybovou léčbou po zlomeninách nebo po operacích vazů kolenního 

kloubu. Výhodou použití motodlahy je urychlení terapie, včasné obnovení pohyblivosti 

kloubů a zamezení komplikacím způsobených imobilizací. 

Pro pevnostní analýzu motodlahy bylo zatížení realizováno rozložením hmotnosti nohy 

do 3 částí (stehno, lýtko, noha). Z výpočetního hlediska se jedná o statický problém, který 

byl řešen v pěti polohách dlahy. Výsledky jsou uvedeny v literatuře [38]. Příklad rozložení 

pole napětí je znázorněno na Obr. 5.12.  

  

Obr. 5.12 – Kolenní motodlaha a průběh redukovaného napětí dle hypotézy HMH 

[38], [49]. 

Některé výsledky kinematické analýzy jsou znázorněny na Obr. 5.13 a Obr. 5.14. 

Hodnota velikosti úhlu kolenního kloubu α se zobrazuje pacientovi na dálkovém ovládání. 

Trajektorie kolenního kloubu může sloužit k porovnání s anatomicky správným pohybem 

kloubu pacienta nebo k porovnání s novou konstrukcí motodlahy, viz [38], [49]. Tato dlaha 

se používá také pro rehabilitace pacientů, u kterých byla provedena osteosyntéza právě 

zkoumanými implantáty. 
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Obr. 5.13 – Průběh úhlu kolenního kloubu – Artromot-K1 Comfort [38]. 

 

 
Obr. 5.14 – Trajektorie kolenního kloubu – Artromot-K1 Comfort [38]. 
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6 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ KOSTÍ 

Základem vytvoření správného geometrického a numerického modelu kostí je získání 

série po sobě jdoucích snímků. K zobrazení vnitřních orgánů a kostí se nejčastěji používá 

výpočetní tomografie (CT) popřípadě magnetická rezonance (MRI). Výhodou magnetické 

rezonance je nulová zátěž pacienta od radiace, jelikož na rozdíl od CT využívá magnetické 

pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. MRI je vhodnější pro zobrazení 

měkkých tkání, na rozdíl od CT. 

6.1 ANATOMICKÝ TVAR KOSTÍ 

Pro vytvoření modelů dlouhých kostí jsou použity série snímků získaných z CT. Snímky 

jsou ukládány ve formátu DICOM-Standard, který obsahuje informaci o hodnotě 

Hountsfieldovy jednotky (HU) pro jednotlivé pixely (malými jednotkami objemu tkáně). 

Hodnotu HU lze také chápat jako stupeň barevnosti při rentgenovém snímání. Jednotlivé 

řezy mohou být následně zpracovány a spojeny až k výslednému 3D obrazu požadované 

kostní tkáně nebo orgánu. Na Obr. 6.1 jsou z CT snímků pro ukázku znázorněny 3 řezy dolní 

končetinou (holenní a lýtkovou kostí). Především v oblasti diafýzy je vidět velký rozdíl mezi 

hutnou (kortikální) a houbovitou (spongiozní) kostní tkání. Hutná kostní tkáň má světlejší 

barvu, jelikož má vyšší hustotu a absorbuje více rentgenové záření. V oblasti kloubů je tento 

rozdíl méně patrný, jelikož dlouhé kosti nebývají v oblasti epifýzy duté jako v oblasti 

diafýzy. 

 

Obr. 6.1 – Vybrané CT snímky holenní a lýtkovou kostí. 
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Pro vytvoření kvalitních modelů kostní tkáně je nutné provést selekci a oddělit tak měkké 

tkáně od kostních. Software Mimics umožňuje tuto selekci na základě HU, což je vyjádření 

míry absorpce záření u jednotlivých pixelů.  

Složitost a pracnost selekce závisí na kvalitě získaných CT snímků. V případě 

nekvalitního snímků je nutné odfiltrovat šum a tím oddělit měkké tkáně od kostí. Modely 

dlouhých kostí vytvořených v softwaru Mimics z lékařských zdrojů poskytnutých FNO, jsou 

zobrazeny na Obr. 6.2 pro horní končetinu (získány CT snímky celé horní končetiny jednoho 

pacienta) a na Obr. 6.3 pro dolní končetinu (získány CT snímky od dvou pacientů – holenní 

kost s lýtkovou kostí a stehenní kostí zvlášť). Všechny získané CT snímky jsou od pacientů 

mužského pohlaví, přibližného věku 60 let. Tyto modely mohou nadále sloužit například 

k vytvoření nových anatomických fixátorů, lékařských nástrojů apod. 

Vytvořený model horní končetiny odpovídá levé straně pacienta. Dolní končetina je pak 

z pravé strany. Nestejné strany a využití dat od různých pacientů jsou z důvodu obtížnosti 

získání CT snímků nezlomených kostí od jednoho pacienta. I když kosti levé a pravé strany 

nejsou zcela symetrické, je možné pro analýzu fixátorů využít zrcadlení. Stejně tak je obecně 

známo, že každý člověk má jednotlivé kosti alespoň minimálně odlišné. 

 
Obr. 6.2 – Vytvořené 3D modely dlouhých kostí horní končetiny ze získaných CT snímků 

(levá končetina). 
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Obr. 6.3 – Vytvořené 3D modely dlouhých kostí dolní končetiny ze získaných CT snímků 

(pravá končetina). 

6.2 MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI KOSTÍ 

Kostní tkáň člověka se řadí mezi materiály nehomogenní a anizotropní. Získání 

vhodných vzorků, určení a předepsání materiálových charakteristik bývá velmi obtížné, 

jelikož závisí na mnoha faktorech. Závislost mechanických vlastností na směru, kterým 

působí vnější zatížení, je značná. Při tlakovém zatížení může být mez pevnosti vyšší než při 

namáhání ohybem nebo krutem, viz kapitola 5.1. V praxi se hledají způsoby jak vhodně 

modelovat takto složité materiálové vlastnosti. Modely materiálů lze pak použít podle jejich 

úrovně jen na určité přiblížení reality. 

Porovnání mezi ortotropním, homogenním a nehomogenním izotropním materiálem 

uvádí například literatura [34]. Jako dostatečné přiblížení reality se zdá být použití 

nehomogenního izotropního materiálového modelu popsaného modulem pružnosti v tahu E 

a Poissonovým číslem μ pro jednotlivé elementy. Hodnoty modulu pružnosti jsou 

vypočítávány na základě průměrné hodnoty HU každého elementu. Stejný způsob 

definování materiálového modelu pak uvádí literatura [42]. Empirické vztahy mezi modulem 

pružnosti a hustotou kostní tkáně jsou popsány v [16], [27], [42]. Velké shrnutí 18 studií 

a 22 vztahů mezi modulem pružnosti a hustotou je pak uvedeno v literatuře [14]. Výzkum 
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HU u kostní tkáně není primárním cílem této práce. Na základě dostupných informací se 

stanovily empirické vztahy pro přepočet hustoty ρ a modulu pružnosti E z HU. 

Z CT snímků lze, kromě geometrie kostí, zjistit také hustota zvolené oblasti podle 

parametru HU. Pomocí softwaru Mimics a empirických vztahů lze přiřadit vlastnosti 

materiálů jednotlivým objemům popřípadě elementům. Ukázka barevné vizualizace 

materiálových vlastností jednotlivých prvků zobrazuje Obr. 6.4. Měkčí spongióza je 

znázorněna modrou až zelenou barvou a kortikální kost žlutou až červenou barvou [25]. 

 

Obr. 6.4 – Přiřazení materiálových vlastností konečným prvkům (při aproximaci zvoleno 

15 druhů materiálu) [25]. 
 

Pro prvotní pevnostní výpočty anterolaterální dlahy s přímou anatomickou interakci 

s kostí, byl holenní kosti přiřazen nehomogenní izotropní model (po částech konstantní 

homogenní vlastnosti). Spongiózní a kortikální tkáň, byly ještě pro lepší zachycení 

skutečnosti, rozděleny na čtyři dílčí oblasti (tzn. celkově osm oblastí), viz Obr. 6.5. 

V oblastech kondylů (kloubních úseků) je spongióza výrazně tužší a pevnější než v jiných 

částech kosti. Model spongiózní tkáně zde má proto větší hodnotu modulu pružnosti. 

Směrem ke středu kosti se hodnota modulu pružnosti spongiózní tkáně snižuje tak, jako se 

ve skutečné kosti snižuje hustota skutečné tkáně. Ve střední části kosti je hodnota modulu 

pružnosti spongiózní tkáně tak malá, že ji v podstatě můžeme zanedbat. Proto v této části 

kosti žádnou spongiózu neuvažujeme. Pro prvotní pevnostní výpočty T-dlahy na distální 

radius byl model rozdělen pouze na spongiózní a kortikální tkáň, viz [36]. Hodnoty modulů 

pružnosti byly převzaty z literatury [28]. Poissonovo číslo je pro všechny oblasti stejné a to 

μ = 0,3. Později byly modely upraveny tak, že každému elementu byl přiřazen modul 

pružnosti v tahu na základě Hounsfieldovy jednotky. 
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Obr. 6.5 – Prvotní materiálové modely holenní a vřetenní kosti (oblasti S1-S5 spongiózní 

tkáň, oblasti K1-K5 kortikální tkáň). 

Pro konečné analýzy byly vytvořeny numerické modely dlouhých kostí s využitím teorie 

přiřazením modulu pružnosti jednotlivým elementům (použití softwaru Materialise 

Mimics). Popis materiálového modelu kostí je po částech lineárně izotropní (uvažování 

nehomogenity kosti).  

Snímky z počítačové tomografie jsou mapy pixelů vzniklé na základě absorpce 

rentgenového záření v tkáni. Hodnoty pixelů jsou odstupňovány tak, že koeficient absorpce 

rentgenového záření vzduchu se rovná -1024 a pro vodu je roven 0. Tato stupnice se nazývá 

Hountsfieldova stupnice. Hounsfieldovy jednotky (HU) jsou tedy vyjádřením míry absorpce 

a rozptylu záření konkrétních pixelů. Pro každý pixel je z naměřené hodnoty absorpce 

vypočítána příslušná HU, která je vztažena k hodnotě absorpce rentgenového záření vodou. 

Pro tuk je hodnota HU rovna kolem -110, pro svaly cca 40, spongiózní tkáň má rozmezí 100 

až 300 a kortikální tkáň až 3000, viz Obr. 6.6. Obecně je HU definována dle vztahu 

𝐻𝑈 =
𝑘𝑢 − 𝑘𝑢𝑤

𝑘𝑢𝑤
∙ 𝑘                                                                     (1) 

kde: 𝑘 – smluvená konstanta o velikost 1000, 

 𝑘𝑢 – koeficient zeslabení vyšetřované tkáně, 

 𝑘𝑢𝑤 – koeficient zeslabení vody (0,22 cm-1). 
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Obr. 6.6 – Stupnice HU dle [25]. 

Metod pro přepočet HU na hustotu a modul pružnosti je nespočetná řada. Těmito 

přepočty se zabývá například literatura [14], [16], [17], [27], [42]. Vztahy pro přepočet závisí 

na pohlaví, věku, typu tkáně, typu použitého přístroje atd. Vždy se ale jedná pouze 

o nahrazení reality zjednodušeným matematickým modelem. Pro přepočet hustoty a modulu 

pružnosti je vybrána metoda dle literatury [17], která je popsána níže. Pro analýzu implantátů 

je toto nahrazení reality zcela dostatečné, jelikož výzkum se zabývá analýzou a optimalizací 

fixátorů. Oproti prvotním návrhům rozložením kostní tkáně pouze na kortikální a spongózní 

tkáň je tato náhrada přesnější a lépe popisuje skutečné chování kostní tkáně.  

Každý přístroj pro tvorbu CT snímků disponuje různým spektrem snímání, od kterého 

se odvíjí koeficienty pro přepočet. V Tab. 6.1 jsou uvedeny velikost HU a hustoty, pro 

kortikální tkáň. Pro kortikální tkáň byla z CT snímků odečtena maximální hodnota 

HUmax = 1803 pro holenní kost (tibii). Obecně se uvádí hustota kortikální tkáně 1800 kg.m-3. 

Pro definování materiálového modelu je tedy zvolena tato hodnota. Pro vzduch je hodnota 

HUvzduch = -1024. Pro přepočet HU na hustotu ρ je zvolena lineární závislost dle rovnice (2) 

a (3). Z těchto dvou rovnic vyjádříme koeficienty a a b, viz rovnice (6) a (7). Konečná 

rovnice pro přepočet HU na hustotu z daných CT snímků má tvar (8). Na Obr. 6.7 je 

znázorněna lineární závislost výsledné rovnice (8).  

Tab. 6.1 – Velikost HU a hustoty. 

 Hountsfieldova jednotka HU [-] Hustota ρ [kg.m-3] 

Vzduch -1024 0 

Kortikální tkáň 1803 1800 
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𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 𝑎 + 𝐻𝑈𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑏    (2) 

𝜌𝑘𝑜𝑟𝑡 = 𝑎 + 𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏                                                    (3) 

𝑎 = 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ − 𝐻𝑈𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑏    (4) 

𝜌𝑘𝑜𝑟𝑡 = 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ − 𝐻𝑈𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑏 + 𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏   (5) 

𝑏 =
𝜌𝑘𝑜𝑟𝑡 − 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ

𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑈𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ
=

1800 − 0

1803 − (−1024)
= 0,6367                       (6) 

𝑎 = 0 − (−1024) ∙ 0,6367 = 651,9986   (7) 

𝜌(𝑥,𝑦,𝑧) = 𝑎 + 𝐻𝑈(𝑥,𝑦,𝑧) ∙ 𝑏 = 651,9986 + 𝐻𝑈(𝑥,𝑦,𝑧) ∙ 0,6367 [kg∙m-3]  (8) 

 
Obr. 6.7 – Závislost hustoty na Hountsfieldově jednotce. 

Literatura [17] uvádí, že Youngův modul závisí na hustotě kostní tkáně. Studie uvádí 

možný převod mezi těmito dvěma veličinami pomocí vztahu (9) na základě experimentů. 

Pro pozdější použití numerických modelů je možné uvažovat tento vztah za dostatečně 

přesný.  

𝐸(𝑥,𝑦,𝑧) = 𝐴 ∙ 𝜌(𝑥,𝑦,𝑧)
𝐵 = 9,354 ∙ 10−7 ∙ 𝜌(𝑥,𝑦,𝑧)

3,15   (9) 
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Po dosazení hustoty do rovnice (9) z rovnice (8) získáme konečný tvar pro výpočet 

modulu pružnosti z Hountsfieldovy jednotky, viz rovnice (10). Z literatury [17] vyplývá, 

že výsledná hodnota modulu pružnosti E je v jednotkách MPa, i když se za hustotu dosazuje 

jednotka kg.m-3. Na Obr. 6.8 je znázorněna tato závislost. 

𝐸(𝑥,𝑦,𝑧) = 9,354 ∙ 10−7 ∙ (651,9986 + 𝐻𝑈(𝑥,𝑦,𝑧) ∙ 0,6367)
3,15

 [MPa]         (10) 

 

Obr. 6.8 - Závislost modulu pružnosti na Hountsfieldově jednotce. 

Pro popsání materiálového chování jednotlivých dlouhých kosti bylo použito celkem 100 

různých modulů pružnosti vypočtených na základě HU pro jednotlivé elementy. Každý 

model dlouhé kosti je rozdělen na oblasti s různým modulem pružnosti. Poissonovo číslo je 

pro všechny elementy stejné μ = 0,3. Při použití popisu materiálového modelu po částech 

izotropním materiálem používá tuto hodnotu Poissonova čísla například literatura [15], [24], 

[29]. 

Pomocí softwaru Anthill byly stanoveny u jednotlivých kostí velikosti mediánu 

a průměru pro HU, hustotu ρ a modul pružnosti E. Parametr HU byl zadán dle histogramu 

s ohledem na CT snímky. Pro každou kost byly vytvořeny histogramy pro software Anthill, 

které jsou uvedeny v příloze. Tyto histogramy mohou nadále sloužit k statistickému 

zpracování naměřených dat. Ukázka vytvořeného histogramu HU pro lýtkovou kost je 

uveden na Obr. 6.9.  
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Obr. 6.9 – Ukázka histogramu Hounsfieldovy jednotky pro pravou lýtkovou kost. 

Pomocí rovnice (8) se získá histogram hustoty, viz Obr. 6.10. Následným přepočtem 

z rovnice (9) získáme histogram modulu pružnosti, viz Obr. 6.11. 

 

Obr. 6.10 – Ukázka histogramu hustoty ρ pro pravou lýtkovou kost. 
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Obr. 6.11 – Ukázka histogramu modulu pružnosti pro pravou lýtkovou kost 
 

Hodnoty průměru a mediánu modulu pružnosti v Tab. 6.2 byly vypočteny v softwaru 

Anthill. Hodnoty průměru modulu pružnosti se liší od výsledků uvedených na Obr. 6.13, 

Obr. 6.15, Obr. 6.17, Obr. 6.19, Obr. 6.21, Obr. 6.23. Rozdíl je dán použitými rovnicemi (8) 

a (9) a také tím, že u zmíněných obrázků jsou průměrné hodnoty modulu pružnosti 

vypočteny z průměrné hodnoty Hounsfieldovy jednotky (HUmean). Takto vypočtené hodnoty 

jsou označeny indexem HU. Rozdíl mezi mediánem modulu pružnosti vypočteným pomocí 

softwaru Anthill (Emed) a mediánem (EHUmed) vypočteným na základě HUmed je nulový. 

Tab. 6.2 – Statistické hodnoty modulu pružnosti kostí. 

Kost 
Emin 

[MPa] 

Emax  

[MPa] 

EHUpeak 

[MPa] 

EHUmed= Emed 

[MPa] 

Emean 

[MPa] 

Vřetenní kost 314 12555 961 1663 2659 

Loketní kost 146 11289 1221 1483 2006 

Pažní kost 280 11857 605 1169 2392 

Lýtková kost 289 16138 1145 1875 3783 

Holenní kost 392 15914 932 1316 3320 

Stehenní kost 442 13550 1103 1313 2624 
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Velikosti maximálních a minimálních vypočtených modulů pružnosti, předepsaná 

velikost a počet elementů pro jednotlivé kosti jsou uvedeny v Tab. 6.3. Velikosti elementů 

jsou zvoleny s ohledem na velikost kosti, velikosti používaných fixátorů a kvalitě 

CT snímků. Rozložení a velikost modulu pružnosti jsou uvedeny na  Obr. 6.12, Obr. 6.14 

a Obr. 6.16 pro horní končetinu. Na Obr. 6.18, Obr. 6.20 a Obr. 6.22 je znázorněno rozložení 

pro spodní končetinu. Grafy Obr. 6.13, Obr. 6.15, Obr. 6.17, Obr. 6.19, Obr. 6.21 a Obr. 6.23 

zobrazují závislosti objemu elementů na modulu pružnosti a HU u dlouhých kostí. Pro 

diskretizaci modelů jsou zvoleny čtyřstěnné prvky bez meziuzlů. To umožní použití menších 

elementů při stejném počtu uzlů. Menší elementy mají výhodu, že vyplní menší objem a tím 

je průměrování velikosti modulu pružnosti na daném elementu přesnější. Pro holenní 

a stehenní kost je přibližná velikost hrany elementů rovna 4 mm. U zbytku dlouhých kostí 

2 mm. 

Tab. 6.3 – Parametry diskretizace kostí. 

Kost 
Předepsaná velikost 

elementů Le [mm] 

Objem kosti 

Vi [m3] 

Počet elementů 

ne [-] 

Počet uzlů 

nu [-] 

Vřetenní kost 2 5,871.10-5 244 053 43 334 

Loketní kost 2 6,566.10-5 274 355 48 968 

Pažní kost 2 2,106.10-4 454 294 79 438 

Lýtková kost 2 8,163.10-5 336 180 59 862 

Holenní kost 4 4,296.10-4 514 484 87 075 

Stehenní kost 4 7,714.10-4 404 747 71 172 

Důvodem modelování kostí při analýze implantátů je dosažení správného rozložení 

zatěžující síly na implantát. Cílem není provést pevnostní analýzy kostí, ale vybraných dlah.  

Proto lze tvrdit, že popis materiálových vlastnosti kostí výše zmíněnou metodou je 

dostatečně přesný. 
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Obr. 6.12 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro vřetenní kost 

(levá končetina, počet materiálů 100). 

 

 

Obr. 6.13 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem 

k objemům podoblastí pro vřetenní kost (levá končetina, počet materiálů 100). 
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Obr. 6.14 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro loketní kost 

(levá končetina, počet materiálů 100). 

 

 

Obr. 6.15 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem 

k objemům podoblastí pro loketní kost (levá končetina, počet materiálů 100). 
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Obr. 6.16 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro pažní kost 

(levá končetina, počet materiálů 100) 

 

 

Obr. 6.17 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem 

k objemům podoblastí pro pažní kost (levá končetina, počet materiálů 100). 
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Obr. 6.18 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro lýtkovou kost 

(pravá končetina, počet materiálů 100). 

 

 

Obr. 6.19 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem 

k objemům podoblastí pro lýtkovou kost (pravá končetina, počet materiálů 100). 
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Obr. 6.20 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro holenní kost 

(pravá končetina, počet materiálů 100). 

 

 

Obr. 6.21 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem 

k objemům podoblastí pro holenní kost (pravá končetina, počet materiálů 100). 
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Obr. 6.22 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro stehenní kost 

(pravá končetina, počet materiálů 100). 

 

 

Obr. 6.23 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem 

k objemům podoblastí pro stehenní kost (pravá končetina, počet materiálů 100). 
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7 PEVNOSTNÍ ANALÝZY VYBRANÝCH DLAH 

7.1 GEOMETRICKÝ MODEL DLAH 

Analyzované úhlově stabilní dlahy (LCP), viz Obr. 7.1, disponují oproti zastaralejším 

standartním dlahám, viz Obr. 7.2, uzamykatelnými otvory. Tyto otvory mají kuželový závit 

v dlaze, do kterého se používá speciální uzamykatelný šroub s kuželovým závitem na hlavě. 

Z inženýrského hlediska se jedná o vrut, nicméně lékaři používají označení šroub. U úhlově 

stabilních dlah vzniká pevné spojení mezi dlahou a šroubem (uzamčení šroubu v dlaze). 

Není tedy nutné pro dotažení šroubu přitažení dlahy ke kosti. Tím vzniká malá vůle mezi 

kostní tkání a dlahou, viz Obr. 7.1.  

U standartních dlah je přenos síly mezi fragmenty kostí realizován vlivem tření mezi 

dlahou a kostní tkání, viz Obr. 7.2. Současným trendem je používání úhlově stabilních dlah, 

které většinou úplně nedoléhají na kost. Dle současných úvah je vůle mezi dlahou a kostí 

lepší pro zachování výživy. 

 

Obr. 7.1 – Schéma úhlově stabilních dlah. 

 

 

Obr. 7.2 – Schéma fixačních dlah. 

Prototypy 3D modelů dlah od firmy Medin a.s. byly vytvořeny s ohledem na geometrii 

kostí a vyskytující se zlomeniny. Pro numerickou analýzu je geometrie implantátu 

zjednodušena nahrazením závitů u šroubů a dlahy kuželovou a válcovou plochou. Délka 
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šroubů byla zvolena na základě informací z operačního postupu a geometrie kostí. Šroub 

používaný v oválném otvoru dlahy je zanedbán, jelikož přenáší minimální zlomek síly 

vzhledem k úhlově stabilním šroubům. Slouží především k prvotnímu uchycení dlahy 

na kost. Ukázka zjednodušené geometrie modelu mediální dlahy a šroubu je znázorněno 

na Obr. 7.3. 

 
Obr. 7.3 – Zjednodušení geometrie modelu implantátu pro výpočty MKP. 

Dlahy jsou umístěny na tibii s ohledem na operační postupy a geometrii kosti. Pro 

ukázku je na Obr. 7.4 zobrazeno umístění anterolaterální dlahy na srostlou holenní kost 

(zhojená zlomenina) a mediální dlahy na holenní kost, kde je navíc tříštivá zlomenina 

s chybějícím fragmentem (simulace následku úrazu). U obou dlah je simulována zhojená 

kost a tříštivá zlomenina v oblasti distální metafýzy. Obdobná tříštivá zlomenina je 

simulována u experimentů uvedených v následujících kapitolách. Jedná se o nejhorší možný 

stav (extrémní případ), kdy pacient je krátce po operaci nebo nedošlo k správnému zhojení 

zlomeniny (vytvoření svalku v procesu hojení). V takovém to případě je obvykle nutné 

provést reoperaci. 

 

Obr. 7.4 – Umístění anterolaterální dlahy na srostlou holenní kost (zhojená kost) 

a mediální dlahy na holenní kosti s chybějícím fragmentem (simulace tříštivé zlomeniny). 
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7.2 MATERIÁLOVÝ MODEL DLAH 

Pro dnešní dlahy se používají nejčastěji 2 typy materiálů, které jsou kompatibilní 

s lidskou tkání (titanová slitina Ti6Al4V a chirurgická korozivzdorná ocel AISI 316L).  

Pro analýzu distálních dlah pro holenní kost je vybrána korozivzdorná ocel, jelikož byly 

dodány pro experiment dlahy z tohoto materiálu. Materiálový model dlah, použitý 

pro analýzu, je homogenní izotropní lineárně pružný. Materiálové konstanty byly stanoveny 

na základě tahové zkoušky. Pro každý materiál byly použity 3 vzorky poskytnutých firmou 

Medin, a. s., viz [21]. Pro korozivzdornou ocel a titanovou slitinu jsou tyto parametry 

uvedeny v Tab. 7.1 a Tab. 7.2. Na Obr. 7.5 je zobrazen průběh deformace metodou DIC při 

tahové zkoušce vzorku z korozivzdorné oceli. Poissonovo číslo, které udává poměr mezi 

podélným a příčným prodloužením je pro korozivzdornou ocel μocel = 0,3 [10]. Pro titanovou 

slitinu je tato hodnota vyšší μtitan = 0,342 [3]. 

Tab. 7.1 – Výsledky stanovené z tahové zkoušky pro korozivzdornou ocel AISI 316L [21]. 

Vzorek 
Modul pružnosti 

E [MPa] 

Mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

Mez pevnosti 

Rm [MPa] 

Vzorek 1 212 000 904 979 

Vzorek 2 209 000 887 972 

Vzorek 3 208 000 885 980 

Průměrná hodnota 209 666 892 977 

 

Tab. 7.2 – Výsledky stanovené z tahové zkoušky pro titanovou slitinu Ti6Al4V [21]. 

Vzorek 
Modul pružnosti 

E [MPa] 

Mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

Mez pevnosti 

Rm [MPa] 

Vzorek 1 106 000 921 1031 

Vzorek 2 106 000 920 1037 

Vzorek 3 105 000 915 1034 

Průměrná hodnota 105 666 919 1034 
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Obr. 7.5 – Tahová zkouška – pole deformace získané metodou DIC [21]. 

Na Obr. 7.6 je ukázka diagramu tahové zkoušky pro korozivzdornou ocel a titanovou 

slitinu. Z obrázku vyplývá různorodé chování materiálu po překročení meze kluzu. 

 

Obr. 7.6 – Smluvní diagram tahové zkoušky pro titanovou slitinu a korozivzdornou ocel 

[21]. 

7.3 KONTAKTY 

Geometrický model obsahuje několik těles. Jsou to uzamykatelné šrouby, dlaha, 

fragment a zbytek kosti. Proto je nutné mezi těmito tělesy definovat mechanické kontakty. 

Úhlově stabilní dlahy disponují uzamykatelnými otvory, které vytvoří ,,pevné’’ spojení mezi 

dlahou a šroubem díky kuželovému závitu. Proto je možné toto spojení nahradit lepeným 

(bonded) kontaktem. Stejným typem kontaktu je řešeno spojení šroubů a živé kostní tkáně. 

Podrobněji se numerickým modelováním závitu na kostních šroubech zabývá literatura [19]. 

Zároveň dle literatury je tato náhrada, vzhledem ke geometrii a analýze dlah, dostatečně 

přesná.  
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7.4 ANALÝZY MEDIÁLNÍ DLAHY PRO DISTÁLNÍ TIBII 

7.4.1 Numerický model mediální dlahy s uzamykatelnými šrouby 

Na základě zjednodušeného geometrického modelu mediální dlahy s uzamykatelnými 

šrouby, byl v softwaru MSC Patran vytvořen konečnoprvkový model, viz Obr. 7.7. Model 

je diskretizován čtyřstěnnými objemovými prvky bez meziuzlů. Velikost elementů je 

zvolena s ohledem na geometrii dlahy a šroubů. Pro mediální dlahu s uzamykatelnými 

šrouby bylo použito 85 333 prvků a 401 410 uzlů. 

 

Obr. 7.7 – Konečnoprvkový model mediální dlahy s uzamykatelnými šrouby 

7.4.2 Okrajové podmínky pro mediální dlahu 

Zatížení končetiny je velice rozsáhlý problém a definovat síly, které skutečně vznikají 

při pohybu po operaci a po zhojení zlomenin je problematické. Každý pacient má odlišnou 

chůzi, hmotnost a proto výsledná velikost a směr síly se může významně lišit. Stanovením 

velikosti a směru zatížení při běhu, chůzi po rovině nebo do schodů na holenní a stehenní 

kosti se zabývá například literatura [4], [23], [41]. Na Obr. 7.8 je pro ukázku znázorněn 

průběh kontaktních sil mezi holenní a stehenní kostí u pacienta během jednoho kroku. Při 

chůzi do schodů může síla narůst až 6,16 násobek tělesné hmotnosti (BW) [41].  



  

49 

 

 

Obr. 7.8 – Průběh kontaktních sil v kolenním kloubu [41]. 

Dlaha plní funkci stabilizace kosti v průběhu hojení zlomeniny, poté by měla kost 

přenášet hlavní část zatížení, jinak bývá dlaha vyoperována. V průběhu rekonvalescence je 

tedy dolní končetina zatěžována především osovou silou, nikoliv smykovými silami 

vyvolanými při chůzi do schodů, běhu apod. Proto je pro analýzu dostatečně přesné zvolit 

jednotkové zatížení FS = 1 N působící v ose holenní kosti. Jednotkové zatížení je praktické, 

jelikož přepočet výsledků pro maximální zatížení v elastické oblasti s ohledem na mez kluzu 

je snadné (hodnota meze kluzu stačí podělit vypočtenou hodnotou napětí od působící 

jednotkové síly). Jednotková síla FS působí v ose holenní kosti v záporném směru osy Z 

zobrazeného souřadného systému, viz Obr. 7.9. Síla byla rozložena pomocí vícebodové 

vazby (MPC) na kloubní plochu kolenního kloubu s ohledem na CT snímky. 

Na stejný uzel jako byla aplikována jednotková síla FS, je předepsaná okrajová 

podmínka, nahrazující kolenní kloub. Jedná se o zamezení posuvů v ose X a Y zobrazeného 

souřadného systému, umožnění posuvu ve směru Z a natočení kolem všech tří os X, Y a Z. 

Nahrazením hlezenního kloubu byla předepsaná okrajová podmínka umožňující natočení 

kolem os X a Y zobrazeného souřadného systému a zamezení posuvu ve všech třech osách 

X, Y a Z, viz Obr. 7.9. Velikost plochy, na kterou je vícebodová vazba aplikována, odpovídá 

kontaktní ploše holenní kosti (tibie) s hlezenní kostí (talus). Těmito okrajovými podmínkami 

je kost a dlaha zatěžována tlakem, který je v prvních fázích léčby předpokládán. Pro analýzu 

zlomených kostí s chybějícím fragmentem jsou okrajové podmínky analogické. 
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Obr. 7.9 – Aplikace zatěžující síly a nahrazení kolenního a hlezenního kloubu pro srostlou 

holenní kost a mediální dlahu. 

7.4.3 Výsledky numerické analýzy mediální dlahy 

Mediální dlaha je simulována včetně holenní kosti, která slouží k přesnějšímu rozložení 

působící síly na šrouby dlahy. Pro porovnání jsou vybrány 3 způsoby popisu materiálových 

vlastností pro holenní kost. První případ předepisuje 100 různých materiálů pro holenní kost, 

viz Obr. 6.20. U dalších dvou případů je použit konstantní modul pružnosti pro celou holenní 

kost. Velikost modulů pružnosti je hodnota mediánu (Emed = 1316 MPa) a průměru 

(Emean = 3320 MPa) vypočteného v softwaru Anthill, viz Tab. 6.2. Jedná se o zjednodušení 

výpočtového modelu holenní kosti pro následné srovnání. Cílem analýzy není holenní kost, 

ale implantát. Kost slouží především k definování dostatečně přesného uchycení a přenosu 

zatížení.  
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Obr. 7.10 – Rozložení redukovaného napětí mediální dlahy na tibii dle hypotézy HMH pro 

případ chybějícího fragmentu kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy 

korozivzdorná ocel, 100 různých materiálů pro holenní kost). 

Rozložení redukovaného napětí dle hypotézy HMH u mediální dlahy vyrobené 

z korozivzdorné oceli, modelované s holenní kostí s proměnlivým modulem pružnosti, 

zatížené jednotkovou silou, pro případ nesrostlé kosti (neúspěšná léčba), je zobrazeno 

na Obr. 7.10. Jedná se o extrémní případ, který nastává pouze na začátku léčby, kdy kost 

není vůbec srostlá a zatížení přenáší pouze dlaha nebo při neúspěšné léčbě, kdy se většinou 

znovu provede osteosyntéza. Maximální vypočtené napětí se nachází v oblasti 

uzamykatelného otvoru pod oválným otvorem. Velikost napětí při jednotkovém zatížení je 

2,3111 MPa. Ve stejném bodě je odečtena hodnota napětí pro případ, kdy holenní kost je 

popsána lineárním izotropním materiálovým modelem s hodnotou modulu pružnosti  

Emed = 1316 MPa a Emean = 3320 MPa, viz Obr. 7.11 a Obr. 7.12. Tyto hodnoty jsou 

porovnány v Tab. 7.3. 
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Obr. 7.11 – Rozložení redukovaného napětí mediální dlahy na tibii dle hypotézy HMH pro 

případ chybějícího fragmentu kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy 

korozivzdorná ocel, konstantní modul pružnosti pro holenní kost). 

 

Obr. 7.12 – Rozložení redukovaného napětí mediální dlahy na tibii dle hypotézy HMH pro 

případ chybějícího fragmentu kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy 

korozivzdorná ocel, konstantní modul pružnosti pro holenní kost). 
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Tab. 7.3 – Porovnání redukovaného napětí dle hypotézy HMH u mediální dlahy (materiál 

dlahy korozivzdorná ocel, zatížení jednotkovou silou) na nesrostlé holenní kosti. 

 
Maximální vypočtené napětí  

σHMHmed [MPa] 

Procentuální 

rozdíl napětí [%] 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
2,3111 - 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
2,3076 0,15 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
2,3107 0,02 

 

Rozdíl hodnot redukovaného napětí odečteného ve stejném bodě se liší při použití 

různého popisu materiálového modelu maximálně o 0,15%. Tento malý rozdíl je dán 

především tím, že maximum je v místě, kde dlaha přenáší celkovou sílu a nedochází tak 

k ovlivnění vlivem různého materiálového popisu holenní kosti. V případě, že by kost 

přenášela část zatížení je pravděpodobné, že rozdíl by byl větší.   

 

Obr. 7.13 – Průběh celkových posuvů mediální dlahy na tibii pro případ chybějícího 

fragmentu kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy korozivzdorná ocel). 

Průběh celkových posuvů pro nesrostlou holenní kost při různých způsobech předepsání 

materiálového modelu je znázorněn na Obr. 7.13. Maximální hodnoty celkových posuvů 

jsou podobné, jelikož hlavní zatížení přenáší dlaha, viz Tab. 7.4. 
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Tab. 7.4 – Porovnání celkových posuvů mediální dlahy (materiál dlahy korozivzdorná ocel, 

zatížení jednotkovou silou) na nesrostlé holenní kosti. 

 
Maximální celkové 

posuvy [mm] 

Procentuální 

rozdíl posuvů [%] 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
0,0114 - 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
0,0109 4,39 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
0,0113 0,88 

 

Pro případ úspěšné léčby (srostlá kost), kdy hlavní část zatížení přenáší kost je průběh 

redukovaného napětí znázorněn na Obr. 7.14. Obdobně jako u případu nesrostlé kosti je i pro 

případ srostlé kosti materiálový model holenní kosti uvažován pro tři případy. Hodnoty 

vypočteného redukovaného napětí jsou uvedeny v Tab. 7.5. Hodnoty byly odečteny vždy 

ve stejném bodě, aby mohl být zkoumán vliv popisu materiálového modelu holenní kosti. 

Maximální vypočtené napětí se nachází v šroubu v proximální části a u uzamykatelného 

otvoru pod oválným otvorem (bod A), viz Obr. 7.14.  

 

Obr. 7.14 – Průběh celkových posuvů mediální dlahy na tibii pro případ zdravé kosti 

(zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy korozivzdorná ocel, 100 různých materiálů pro 

holenní kost). 
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Tab. 7.5 – Porovnání redukovaného napětí dle hypotézy HMH u mediální dlahy (materiál 

dlahy korozivzdorná ocel, zatížení jednotkovou silou) na srostlé holenní kosti. 

 

Napětí 

v  šroubu 

σHMHmed[MPa] 

Procentuální 

rozdíl napětí 

v šroubu [%] 

Napětí v dlaze 

σHMHmed[MPa] 

Procentuální 

rozdíl napětí 

[%] 

100 různých 

materiálů pro 

holenní kost 

0,1080 - 0,0356 - 

Konstantní modul 

pružnosti 

Emed = 1316 MPa 

0,1316 21,85 0,0653 83,43 

Konstantní modul 

pružnosti 

Emean = 3320 MPa 

0,1037 3,98 0,0418 17,42 

 

Z Tab. 7.5 vyplývá, že při rozložení celkové síly na kost a dlahu je hodnota napětí 

na dlaze a šroubech silně závislá na tuhosti kosti. V případě menšího modulu pružnosti je 

kost méně pevná a větší zatížení přenáší dlaha, což má za následek vyšší hodnotu 

redukovaného napětí (o 83,43% větší než v prvním případě, kdy modul pružnosti je 

předepsán pro 100 různých materiálů pro holenní kost). V případě použití průměrné hodnoty 

modulu pružnosti Emean = 3320 MPa je rozdíl 17,42%.  

Lze tvrdit, že v případech nesrostlé kosti, kdy implantát přenáší veškeré zatížení má 

popis materiálového modelu menší vliv na napěťový stav implantátu, než v případě, kdy část 

zatížení přenáší kost. Konstantní modul pružnosti je méně přesný u použití analýz implantátů 

na kosti, kdy zatížení přenáší hlavně kost. Je to způsobeno tím, že modul pružnosti má 

dominantní vliv na tuhost (celkové posuvy) kosti. 

Průběh celkových posuvů pro srostlou kost u mediální dlahy je zobrazen na Obr. 7.15 

a Tab. 7.6. Z výsledků je zřejmě, že celkové posuvy silně ovlivňuje modul pružnosti kosti.  
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Obr. 7.15 – Průběh celkových posuvů mediální dlahy na tibii pro případ zdravé kosti 

(zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy korozivzdorná ocel). 

 

Tab. 7.6 – Porovnání celkových posuvů mediální dlahy (materiál dlahy korozivzdorná ocel, 

zatížení jednotkovou silou) na srostlé holenní kosti. 

 
Maximální celkové 

posuvy [mm] 

Procentuální 

rozdíl posuvů [%] 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
1,58.10-4 - 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
5,14.10-4 225,31 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
2.10-4 26,58 

 

Pro numerické analýzy implantátů v přímé interakci s kostní tkání se doporučuje 

používat pro kost po částech homogenní materiálový model. Tento materiálový model dobře 

popisuje kostní tkáň a její nehomogenitu. U případů, kdy implantát přenáší veškeré zatížení, 

viz Obr. 7.11 a Obr. 7.18, je možné předepsat konstantní modul pružnosti pro celou kost, 

aniž by to výrazně ovlivnilo výsledky u implantátů.  
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7.5 ANALÝZY ANTEROLATERÁLNÍ DLAHY PRO DISTÁLNÍ TIBII 

7.5.1 Numerický model anterolaterální dlahy s uzamykatelnými šrouby 

Na základě zjednodušeného geometrického modelu anterolaterální dlahy 

s uzamykatelnými šrouby, byl v softwaru MSC Patran vytvořen konečnoprvkový model, 

viz Obr. 7.16. Model je diskretizován čtyřstěnnými objemovými prvky bez meziuzlů. 

Velikost elementů je zvolena s ohledem na geometrii dlahy a šroubů. Pro anterolaterální 

dlahu s uzamykatelnými šrouby bylo použito 179 791 prvků a 789 053 uzlů. Větší počet 

prvků je dán zjemněním sítě v oblasti kontaktu šroubů s dlahou, kdy na rozdíl od mediální 

dlahy je kontaktní plocha menší. 

 

Obr. 7.16 – Konečnoprvkový model anterolaterální dlahy s uzamykatelnými šrouby 
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7.5.2 Okrajové podmínky pro anterolaterální dlahu 

Jelikož se jedná o stejnou kost a podobné umístění v distální části jako u mediální dlahy, 

jsou silové a kinematické okrajové podmínky zvoleny analogicky jako u analýzy mediální 

dlahy, viz Obr. 7.17. 

 

Obr. 7.17 – Aplikace zatěžující síly a nahrazení kolenního a hlezenního kloubu pro 

srostlou tibii a anterolaterální dlahu. 

7.5.3 Výsledky numerické analýzy anterolaterální dlahy 

Stejně jako mediální dlaha tak i anterolaterální dlaha je simulována včetně holenní kosti, 

která slouží k přesnějšímu rozložení působící síly na šrouby dlahy. Jsou použity 3 způsoby 

popsání materiálového modelu holenní kosti. Pro ukázku je na Obr. 7.18 znázorněno 

rozložení redukovaného napětí dle hypotézy HMH u anterolaterální dlahy vyrobené 

z korozivzdorné oceli, zatížené jednotkovou silou pro případ nesrostlé kosti (neúspěšná 

léčba). U holenní kosti je předepsáno 100 různých materiálů, kdy pro každý materiál je 

předepsán modul pružnosti na základě Hounsfieldovy jednotky. Maximální vypočtené 

napětí se nachází v oblasti oválného otvoru. Velikost napětí při jednotkovém zatížení je 
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1,9258 MPa. Ostatní hodnoty vypočteného napětí pro konstantní homogenní izotropním 

materiálový model holenní kosti jsou uvedeny v Tab. 7.7.  

 

Obr. 7.18 – Rozložení redukovaného napětí anterolaterální dlahy na tibii dle hypotézy 

HMH pro případ chybějícího fragmentu kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy 

korozivzdorná ocel, 100 různých materiálů pro holenní kost). 

Tab. 7.7 – Porovnání redukovaného napětí dle hypotézy HMH u anterolaterální dlahy 

(materiál dlahy korozivzdorná ocel, zatížení jednotkovou silou) na nesrostlé holenní kosti. 

 
Maximální vypočtené napětí    

σHMHant [MPa] 

Procentuální 

rozdíl napětí [%] 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
1,9258 - 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
1,9264 0,03 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
1,9255 0,02 

 

Obdobně jako u mediální dlahy je minimální rozdíl ve velikosti napětí při různých 

materiálových modelech holenní kosti. Dlaha je nejvíce namáhána v místě chybějícího 

fragmentu a proto je tento rozdíl minimální. 
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Průběh celkových posuvů pro různé materiálové modely nesrostlé holenní kosti jsou 

znázorněny na Obr. 7.19. Maximální hodnota celkových posuvů je pro případ, 

kdy materiálový model holenní kosti je homogenní izotropní s modulem pružnosti 

Emed = 1316 MPa, viz Tab. 7.8. 

 

Obr. 7.19 – Průběh celkových posuvů anterolaterální dlahy na tibii pro případ chybějícího 

fragmentu kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy korozivzdorná ocel). 

Tab. 7.8 – Porovnání celkových posuvů mediální dlahy (materiál dlahy korozivzdorná ocel, 

zatížení jednotkovou silou) na nesrostlé holenní kosti. 

 
Maximální celkové 

posuvy [mm] 

Procentuální 

rozdíl posuvů [%] 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
0,0128 - 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
0,0134 4,69 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
0,0127 0,78 
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Na Obr. 7.20 je zobrazeno rozložení redukovaného napětí u anterolaterální dlahy 

pro případ zdravé holenní kosti. Pro ukázku je uveden případ, kdy pro holenní kost byl použit 

po částech izotropní materiálový model. Maximální hodnota vypočteného napětí se nachází 

v přechodu mezi dříkem a hlavou uzamykatelného šroubu 0,0416 MPa. Bod A uvádí kritické 

místo na dlaze, které se nachází v blízkosti dvou uzamykatelných otvorů. Bod B označuje 

místo, které je kritické při použití homogenního izotropního materiálového modelu 

pro holenní kost s velikostí modulu pružnosti Emed = 1316 MPa. Vzhledem k pevnosti 

holenní kosti u tohoto případu větší část zatížení přenáší dlaha a tím dochází k jejímu 

většímu namáhání. Ostatní hodnoty vypočteného napětí pro konstantní homogenní 

izotropním materiálový model holenní kosti jsou uvedeny v Tab. 7.9.  

 

Obr. 7.20 – Rozložení redukovaného napětí anterolaterální dlahy na tibii dle hypotézy 

HMH pro případ zdravé kosti (zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy korozivzdorná 

ocel, 100 různých materiálů pro holenní kost). 
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Tab. 7.9 – Porovnání redukovaného napětí dle hypotézy HMH u anterolaterální dlahy 

(materiál dlahy korozivzdorná ocel, zatížení jednotkovou silou) na zdravé holenní kosti. 

 
Vypočtené napětí σHMHant [MPa] 

Max Bod A Bod B 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
0,0415 0,0218 0,0130 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
0,0400 0,0232 0,0532 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
0,0238 0,0138 0,0241 

 

Z Tab. 7.9 vyplývá, že rozložení napětí na implantátu je silně závislé na tuhosti kostní 

tkáně. V případě konstantního modulu pružnosti pro holenní kost je více zatížená střední 

část dlahy než šroub v distální části.  

Průběh celkových posuvů pro různé materiálové modely zdravé holenní kosti jsou 

znázorněny na Obr. 7.21. Maximální hodnota celkových posuvů je pro případ, 

kdy materiálový model holenní kosti je homogenní izotropní s modulem pružnosti 

Emed = 1316 MPa, viz Tab. 7.10. 

 

Obr. 7.21 – Průběh celkových posuvů anterolaterální dlahy na tibii pro případ zdravé kosti 

(zatížení jednotkovou silou, materiál dlahy korozivzdorná ocel). 
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Tab. 7.10 – Porovnání celkových posuvů mediální dlahy (materiál korozivzdorná ocel, 

zatížení jednotkovou silou) na srostlé holenní kosti. 

 
Maximální celkové posuvy 

[mm] 

Procentuální 

rozdíl posuvů [%] 

100 různých materiálů pro 

holenní kost 
1,47.10-4 - 

Konstantní modul pružnosti 

Emed = 1316 MPa 
5,88.10-4 300 

Konstantní modul pružnosti 

Emean = 3320 MPa 
2,36.10-4 60,54 

 

7.6 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DLAH PRO DISTÁLNÍ TIBII 

Pokud budeme uvažovat deformace v oblasti elasticity, pak je možné vypočítat 

maximální dovolené zatížení vzhledem k mezi kluzu jako podíl meze kluzu daného 

materiálu a maximálního vypočteného napětí:  

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝐻𝑀𝐻
                                                                   (11) 

kde 𝑅𝑝0,2 je mez kluzu daného materiálu a 𝜎𝐻𝑀𝐻 je vypočtené redukované napětí 

u jednotlivých dlah pro srostlou a nesrostlou holenní kost. Pro stanovení kritické síly jsou 

uvažovány analýzy s materiálovým popisem holenní kosti, kdy byly předepsány různé 

hodnoty modulu pružnosti s ohledem na Hounsfieldovu jednotku (celkem 100 materiálů). 

Velikost maximálního dovoleného zatížení 𝐹𝑚𝑎𝑥 (vzhledem k mezi kluzu) pro mediální 

dlahu je uvedeno v Tab. 7.11 a pro anterolaterální dlahu v Tab. 7.12. 

Tab. 7.11 – Maximální dovolené zatížení mediální dlahy vzhledem k mezi kluzu. 

Stav 

kosti 

Maximální napětí při 

jednotkovém zatížení 

σHMH [MPa] 

Maximální 

dovolené zatížení 

Fmax [N] 

Oblast kritického místa 

nesrostlá 2,3111 385,96 Uzamykatelný otvor 

pod oválným otvorem 

srostlá 0,1080 8259,26 Uzamykatelný šroub 

v proximální části 
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Tab. 7.12 – Maximální dovolené zatížení anterolaterální dlahy vzhledem k mezi kluzu. 

Stav 

kosti 

Maximální napětí při 

jednotkovém zatížení 

σHMH [MPa] 

Maximální 

dovolené zatížení 

Fmax [N] 

Oblast kritického místa 

nesrostlá 1,9258 463,18 Oválný otvor 

srostlá 0,0415 21493,98 Uzamykatelný šroub  

v distální části 
 

V případech úspěšné léčby, kdy kost je srostlá dochází k největšímu namáhání 

v některých uzamykatelných šroubech dlahy. U mediální dlahy v případě srostlé holenní 

kosti je napětí na šroubu vyšší, jelikož byl v proximální části použit pouze jeden. Dle 

operačního postupu se doporučuje vždy použít minimálně dva uzamykatelné šrouby 

za sebou, aby došlo k lepšímu rozložení zatížení a tím i menšímu napětí. Někdy to ovšem 

není možné vzhledem k lomným liniím zlomeniny. 

Z výsledků je patrné že maximální dovolené zatížení anterolaterální dlahy pro srostlou 

kost nepřekračuje nosnost holenní kosti, která se obecně udává přibližně 1350 kg 

(13243,5 N). V případě mediální dlahy s použitím jednoho uzamykatelného šroubu 

v proximální části může dojít k selhání šroubu. Pokud bude dodržen operační postup a léčba 

proběhne úspěšně, je předpoklad, že pevnost dlahy je vyhovující. Tyto dlahy je možné zavést 

do klinické praxe, jelikož při správné osteosyntéze a léčbě jejich pevnost překračuje pevnost 

tibie. V případě nesrostlé kosti je hodnota dovoleného zatížení rovna 385,96 N pro mediální 

dlahu a 463,18 N pro anterolaterální dlahu. Na rozdíl od případu nesrostlé kosti jsou 

namáhány více šrouby než samotná dlaha. 
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8 METODIKA TESTOVÁNÍ DLAH 

Na funkčnost a spolehlivost dlah se spoléhají nejen lékaři, ale hlavně pacienti, kteří mají 

díky těmto fixátorům rychlejší průběh léčby s menším počtem komplikací. Je tedy důležité 

věnovat a vyvíjet tuto oblast lékařských implantátů, abychom docílili kvalitnější lékařské 

péče. Navíc ověření konstrukce implantátů je nezbytné před použitím v klinické praxi. 

V minulosti již proběhlo dynamické testování některých vybraných fixátorů v prostorách 

VŠB-TUO a ČVUT, viz [13], [39], [40]. Kosti byly nahrazeny přípravkem z masivního buku 

eventuálně silikonovou tyčí. Přípravky měli kulovou plochou, která vytvořila kloubové 

spojení pro zamezení zatížení zkoušeného vzorku přídavným ohybem, viz Obr. 8.2.  

Při přípravě experimentů pro mediální a anterolaterální dlahu, byla na základě 

lékařského doporučení a praxe, kost nahrazena přípravkem ze smrkového dřeva. To se svými 

vlastnostmi lépe přibližuje kostní tkáni. Prvotní pokusy s dřevěným přípravkem z buku byly 

z důvodu výkonosti lékařských nástrojů a tvrdosti přípravku problematické a neodpovídaly 

tuhosti a pevnosti kostní tkáně. I při dodržení lékařského postupu nebylo možné zavrtat 

uzamykatelné šrouby do předvrtaného otvoru, ať už z důvodu strhnutí šestihranu v hlavičce 

šroubu nebo z důvodů malého výkonu elektrického šroubováku. 

V jiných případech mohou být lidské kosti nahrazeny kompozitním modelem, který má 

shodné mechanické vlastnosti jako kostní tkáň (Sawbones, Pacific Research Laboratories, 

Inc., Vashon, WA), viz [22] a Obr. 8.1. Cena takových modelů je ovšem o řád vyšší než 

v případě dřevěných přípravků. Cílem není analýza chování kostní tkáně, nýbrž stanovení 

spolehlivosti implantátů. Proto je dostačující provést experimenty na dřevěných přípravcích 

ze smrkového dřeva.  

 

Obr. 8.1 – Holenní kost vyrobena z kompozitního materiálu (výrobce Sawbones). 

Lidská kostní tkáň může být také nahrazená zvířecí. Například použití ovčích kostí je 

uvedeno v literatuře [1]. I při použití zvířecích kostí se přípravek pouze přiblíží realitě, 

jelikož lidská kostní tkáň má jinou strukturu a rovněž použití kostí z kadáver není shodné 

jako u živých tkání. U dřívějších experimentů dlahy pro holenní kost, viz [39] a Obr. 8.2, je 

přípravek navržen tak, aby bylo možné natočení kolem všech os u kulových kontaktních 

ploch. Takový systém byl použit i u experimentů dlah pro distální tibii. 
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Obr. 8.2 – Anterolaterální dlaha pro holenní kost a její upnutí v testovacím přípravku 

(příprava experimentu na ČVUT) [39]. 

Pro stanovení pevnosti a spolehlivosti dlah byly navrhnuty následující experimenty, 

které zkoumají chování implantátů s částečně zhojenou kostní tkání (vytvořeným svalkem) 

a tříštivou zlomeninou, kdy dlaha přenáší celkové zatížení. Experimenty proběhly 

v prostorách laboratoře Katedry aplikované mechaniky VŠB-TUO na trhacím stroji 

TESTOMETRIC M500 – 50 CT a na hydraulickém biaxiálním pulsátoru INOVA ZUZ 100. 

Testování proběhlo pro sérii čtyř prototypů mediální a anterolaterální dlahy pro léčbu 

zlomenin distální tibie od firmy Medin, a.s., viz Obr. 8.3. 

 

Obr. 8.3 - Zkoušené prototypy implantátů firmy Medin, a.s. 

Dodané mediální dlahy pro experimenty mají na rozdíl od modelu dlahy dodané 

pro MKP analýzu navíc 2 otvory pro K-dráty u otvoru pro uzamykatelný šroub pod oválným 

otvorem, viz Obr. 8.4. Tyto otvory vytvoří větší koncentrátory napětí v místě 

uzamykatelného šroubu a lze tedy předpokládat i dřívější selhání dlahy v tomto místě. 

 

Obr. 8.4 – Rozdílné modely mediální dlahy pro MKP analýzu a experimenty. 
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8.1 VYTVOŘENÍ PŘÍPRAVKŮ 

Navržený přípravek pro mediální dlahu byl vytvořen dle geometrie dlahy, viz Obr. 8.5. 

Geometrie přípravku odpovídá holenní kosti, ale střed umístění kulových kloubů přibližně 

odpovídá polohám hlezenního a kolenního kloubu. Je to z důvodu konstrukce přípravku 

a pracovního rozsahu pulsátoru.  

Pro anterolaterální dlahu byl vytvořen dřevěný přípravek ze získaných CT snímků kostí, 

viz Obr. 8.6. Poloha kloubů velmi dobře odpovídá realitě, jelikož střed otáčení kulových 

kloubů je ve větší vzdálenosti od anterolaterální dlahy na rozdíl od přípravku pro mediální 

dlahu. 

Připevnění anterolaterální a mediální dlahy na přípravek se provádí dle instrukcí 

uvedených v operačním postupu [26]. Prvotní fixaci zajistí K-dráty zavedené do otvorů 

k tomu určeným nebo pomocí vymezovacího pouzdra. Dlaha je tak fixována proti posunutím 

při další fixaci pomocí úhlově stabilních šroubů. Před zaváděním těchto šroubů je nutné 

předvrtat otvor pomocí speciálního vrtáku a vrtacího pouzdra, které zajistí přesný směr 

vyvrtaného otvoru pro šroub. Každý člověk má do určitě míry odlišnou geometrii kostí. Není 

tedy možné, aby vždy dlaha kopírovala přesný tvar kosti. Tato skutečnost je simulována 

u mediální dlahy pomocí K-drátu, který vytvoří mezeru mezi dlahou a přípravkem 

v proximální části. V distální části je snahou tuto mezeru eliminovat. Šrouby jsou utaženy 

speciálním momentovým šroubovákem, který má utahovací moment 1.5 N.m.  

Na Obr. 8.5 je znázorněn postup upevnění mediální dlahy na anatomický dřevěný 

přípravek. V proximální části jsou umístěny 3 uzamykatelné šrouby. V distální části je 

umístěno celkem 5 šroubů. Pro lepší rozložení napětí jsou vynechány některé otvory. 

Anterolaterální dlaha, pro kterou byl vytvořen nový dřevěný přípravek a měla analogický 

postup upevnění jako mediální dlaha, je zobrazena na Obr. 8.6. 

Pro každý prototyp dlahy se vyrobil dřevěný přípravek ze smrkového dřeva, protože dle 

doporučení lépe odpovídá kostní tkáni než bukové dřevo. Stejně tak opěrné podložky 

s kulovým kloubem byly dodány pro každý vzorek nové. Pro přesnější upevnění dlahy je 

distální a proximální část přípravku fixována pomocí ručních svěrek a vymezovací části. 

To umožní podobné upevnění dlahy pro budoucí opakování experimentu. 
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Obr. 8.5 – Upevnění mediální dlahy na dřevěný přípravek 

 

Obr. 8.6 – Anterolaterální dlaha upevněná na dřevěném přípravku vytvořeném dle CT 

snímků. 

Výhodou uzamykatelných dlah je zlepšení výživy kostní tkáně, jelikož dlaha zcela 

nedoléhá na kost. Vůle mezi dlahou a kostí nebývá u každé operace vždy stejná. Pro lepší 

zachycení reality je u vzorku č. 3 a č. 4 vytvořena vůle 1,5 mm realizována při šroubování 

dlahy, vložením K – drátu, viz Obr. 8.7. 

 

Obr. 8.7 Vůle mezi dlahou a přípravkem (napodobení reality při operaci). 
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8.2 ZATÍŽENÍ DLAHY AŽ DO JEJÍHO SELHÁNÍ (TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA) 

Vzorky č. 1 byly stlačovány na trhacím stroji TESTOMETRIC M500 – 50 CT, který 

dokáže mimo tahového zatížení vyvolat také tlakové, viz Obr. 8.8. Tento přístroj je 

k dispozici na Katedře aplikované mechaniky, VŠB-TUO. Dlahy byly stlačovány 

až do jejich selhání (kontakt mezi proximální a distální části přípravku). Kromě tlakového 

zatížení působilo na dlahy také ohybové namáhání a vzpěr. Experimenty se stanovily křivky 

závislosti celkové síly FS na posunutí u pro celé vzorky (dlahy, šrouby a přípravky). Rychlost 

posuvu u byla zvolena 5 mm.min-1. 

8.2.1 Zatížení mediální dlahy až do jejího selhání 

Zájmová oblast vypovídá o lineárním chování dlahy upevněné na přípravku. V této 

oblasti bude také proveden experiment optickou metodou ESPI a zatížení s použitím 

snímače síly. Po překročení meze kluzu dochází k výraznému ohybu dlahy v místě oválného 

otvoru. Nárůst síly v oblasti zatížené chybou je dán zvolenými pouzdry s kulovou hlavou. 

Při větším průhybu než 11 mm již nebyl dostatečný rozsah natočení, kterým tato pouzdra 

disponovala, a došlo k vytrhnutí kulové hlavy z pouzdra. Tato chyba byla pro experiment 

s anterolaterální dlahou odstraněna upravením geometrie pouzder. Mediální dlaha upevněná 

na dřevěném přípravku má lineární chování do zatížení FSm = 500 N, viz Obr. 8.8. Je nutné 

podotknout, že při tříštivé zlomenině, která je simulována v experimentu chybějícím 

fragmentem, bývá zatížení dlahy minimální. Je to dáno především tím, že při takovém typu 

zlomeniny je i malé zatížení končetiny velmi bolestivé. Pacient zatěžuje končetinu 

především až po částečném vytvoření svalku, což může být po několika týdnech. Z počátku 

je dlaha zatěžována pouze svaly a menšími silami vyvolané manipulací končetiny při 

ošetřování, popřípadě spánku. Dlaha je tedy zatěžována větší silou až poté co se vytvoří 

svalek a zatížení se částečně rozloží mezi dlahu a kost. Toto rozložení částečně popisuje 

experiment s použitím snímače síly. 
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Obr. 8.8 – Mediální dlaha – závislost celkové síly na posunutí při tlakové zkoušce (tříštivá 

zlomenina). 

8.2.2 Zatížení anterolaterální dlahy až do jejího selhání 

Statické přetížení anterolaterální dlahy proběhlo analogicky jako pro mediální dlahu. 

Výsledný průběh celkové síly na posunutí, včetně obrázků deformované dlahy je znázorněno 

na Obr. 8.9. Anterolaterální dlaha upevněná na přípravku má lineární chování do zatížení 

FSa = 250 N. Menší únosnost dlahy je dána především její konstrukcí a jiným umístěním 

středu otáčení kulových pouzder. Ty jsou na rozdíl od mediální dlahy umístěny dle CT 

snímků dále od dlahy, což více odpovídá realitě. Z tohoto důvodu působí na dlahu větší 

ohybové namáhání. V této oblasti bude provedeno měření s použitím snímačem síly a první 

fáze únavových zkoušek. 
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Obr. 8.9 – Anterolaterální dlaha – závislost celkové síly na posunutí při tlakové zkoušce 

(tříštivá zlomenina). 

 

8.3 ZATÍŽENÍ DLAHY S POUŽITÍM SNÍMAČE SÍLY (VYTVOŘENÝ SVALEK) 

Použitím tlakového tenzometrického snímače bylo stanoveno, do jaké míry se rozloží 

celkové zatížení na částečně zhojenou kost a dlahu. Tlakový snímač síly nahrazuje kost 

v místě s tříštivou zlomeninou. Jedná se o nedestruktivní metodu. Pro ukázku je zde popsán 

experiment pro mediální dlahu viz Obr. 8.10. Pro anterolaterální dlahu proběhl experiment 

analogicky. Síla je při jednotlivých krocích odečtena ze snímače síly na trhacím stroji 

a na tenzometrickém snímači umístěném v mezeře mezi proximální a distální části 

přípravku. 

Snímač síly disponuje rozsahem 0-1000N. Tuhost snímače nenahrazuje zcela zhojenou 

kost, ale simuluje částečně zhojenou kost, kdy přenáší částečné zatížení. Ani v této fázi lékaři 

nedoporučují plnou zátěž končetiny.  
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Obr. 8.10 – Zatížení mediální dlahy s použitím snímače síly. 

 

8.3.1 Zatížení mediální dlahy s použitím snímače síly 

Experimenty proběhly pro zbylé 3 vzorky dlah pro distální tibii. Každý vzorek se měřil 

postupně 2x, viz Obr. 8.11. U 2. měření byla navíc měřena výchylka, viz Obr. 8.12. Rychlost 

posuvu při zatěžování 0,5 mm.min-1 zajišťovala dostatečné řízení. Síla byla postupně 

zvyšována o krok 50 N až do hodnoty maxima Fsme = 400 N. Z prvotní tlakové zkoušky, 

viz kap. 8.2, vyplývá, že měření probíhalo v oblasti elasticity. 

 

Obr. 8.11 – Závislost síly v kosti na síle v dlaze – mediální dlaha. 
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U vzorků č. 2- 4 bylo stanoveno, do jaké míry dojde k rozložení celkové síly mezi dlahu 

a kost, v případě kdy kost byla nahrazena tenzometrickým snímačem síly. U vzorku č. 2 

rozložení celkové síly mezi dlahou a kostí je rovnoměrné. U vzorku č. 3 dlaha přenáší větší 

část zatížení a u vzorku č. 4 přenáší větší zatížení kost. V Tab. 8.1 jsou uvedeny výsledky 

z tohoto experimentu. Jsou zde minimální a maximální hodnoty sil změřených u všech 

3 vzorků z obou měření. Procentuálně mediální dlaha přenáší 44,8% až 48,6% z celkového 

zatížení. Odlišné výsledky jsou dány především geometrickou odlišností. To dobře popisuje 

realitu, kdy jednotlivé dlahy nejsou aplikovány na kost zcela identicky přesně. 

Tab. 8.1 - Statistické zpracování výsledků měření – mediální dlaha 

Celková 

síla 

FS [N] 

Síla přenesená kostí 

FK [N] 

Síla přenesená dlahou 

FD [N] 

Procentuální podíl 

průměrné síly 

přenesené dlahou 

[%] Max Min Průměr Max Min Průměr 

50 34,3 22,9 27,6 27,1 15,7 22,4 44,8 

100 66,3 42,3 52,0 57,7 33,7 48,0 48,0 

150 97,2 60,6 77,7 89,4 52,8 72,3 48,2 

200 129,2 77,7 102,9 122,3 70,8 97,1 48,6 

250 162,3 98,3 129,5 151,7 87,7 120,5 48,2 

300 193,2 121,2 157,4 178,8 106,8 142,6 47,5 

350 226,3 146,3 185,2 203,7 123,7 164,8 47,1 

400 259,5 176,0 213,6 224,0 140,5 186,4 46,6 

 

 

Obr. 8.12 - Grafické srovnání průběhu posunutí v závislosti na síle FS – mediální dlaha. 
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8.3.2 Zatížení anterolaterální dlahy s použitím snímače síly 

Experimenty proběhly pro zbylé 3 vzorky anterolaterální dlahy pro distální tibii. Každý 

vzorek se měřil postupně 3x, viz Obr. 8.13. Rychlost posuvu byla stejná jako u analýzy 

mediální dlahy 0,5 mm.min-1. Síla byla postupně zvyšována o krok 50 N až do hodnoty 

maxima Fsae = 300 N.  

 

Obr. 8.13 – Rozložení celkové síly mezi dlahu a kost – anterolaterální dlaha. 

Na Obr. 8.13 je znázorněn graf rozložení síly na kost a dlahu pro jednotlivé kroky. Je 

patrné, že u všech vzorků větší část přenáší snímač síly. Na rozdíl od mediální dlahy, 

kde poměr sil byl vyrovnaný, lze konstatovat, že anterolaterální dlaha dokáže přenést menší 

zatížení než mediální. Procentuálně anterolaterální dlaha přenáší 29,2% až 33,6% 

z celkového zatížení.  

Posunutí u bylo měřeno u všech měření jednotlivých vzorků. Závislost posunutí u 

na celkové síle FS je zobrazeno na Obr. 8.14. Je vidět lineární závislost síly na posunutí, 

což odpovídá elastickému chování. U prvního kroku není tato lineární závislost dodržena. Je 

to dáno počáteční vůlí (možná imperfekce uložení ve zkušebním stroji). 
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Tab. 8.2 - Statistické zpracování výsledků měření – anterolaterální dlaha 

Celková 

síla 

FS [N] 

Síla přenesená kostí 

FK [N] 

Síla přenesená dlahou 

FD [N] 

Procentuální podíl 

průměrné síly 

přenesené dlahou 

[%] Max Min Průměr Max Min Průměr 

50 42,4 27,2 35,7 25 9,6 16,8 33,6 

100 81,6 57,6 69,7 45,4 20,4 32,5 32,5 

150 120,8 84,8 103,7 65,8 30,2 46,7 31,1 

200 161,6 116,8 140,0 85,2 41,4 61,4 30,7 

250 198,4 148,8 176,1 101,2 51,6 74,2 29,7 

300 237,6 182,4 212,6 119,6 62,4 87,6 29,2 

 

 

Obr. 8.14 – Grafické srovnání průběhu posunutí v závislosti na síle FS – anterolaterální 

dlaha. 
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8.4 ANALÝZA OVÁLNÉHO OTVORU MEDIÁLNÍ DLAHY (TŘÍŠTIVÁ 

ZLOMENINA) 

8.4.1 ESPI metoda 

Při řešení úloh posunutí a deformací na povrchu součástí se v současnosti, kromě 

tenzometrů, používají také optické metody. Výhodou takových metod je měření 

nedestruktivním způsobem bez nutnosti instalace měřících prvků na kritická místa 

konstrukce. Jednou z optických metod měření je metoda ESPI (Electronic Speckle-Pattern 

Interferometry). Jde o bezkontaktní měřící systém, který nabízí cenově přijatelné, spolehlivé, 

rychlé a vysoce přesné měřící zařízení. V současnosti metoda ESPI slouží k detekci velmi 

malých posunutí s vysokým rozlišením (50 μm), a také k odhalování kritických oblastí. 

Výhodou je, že se jedná o nedestruktivní metodu. 

Metoda ESPI pracuje na analogickém principu jako optická holografie s využitím 

digitální kamery a počítače pro záznam naměřených dat a také vyhodnocení údajů. Nutnou 

podmínkou využití této interferenční metody je osvětlení opticky drsné plochy zkoumaného 

objektu zdrojem koherentního světla. 

 

Obr. 8.15 – Schéma měření metodou ESPI [8]. 

Laserový paprsek je rozdělený na referenční a objektový paprsek. Objektové a referenční 

paprsky jsou soustavou usměrněny na požadované místo konstrukčního prvku, od kterého 

se tyto paprsky odrážejí do roviny obrazu digitální kamery. Metoda porovnává dva zatěžující 

stavy – před deformací a po deformaci. Při osvětlování povrchu součásti koherentním 

světlem a jeho zpětném odraze dochází ke vzniku zrnitého obrazu. Vzájemným porovnáním 
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vzniknutých snímků zrnitého obrazu z obou zatěžovaných stavů získáme v místech 

vzniknutých změn výsledné interferenční pruhové obrazce [8]. 

Sytém Q-100, viz Obr. 8.16, který je k dispozici na VŠB-TUO, je speciálně navržený 

pro rychlé testování přímo na ploše komponentu, který zajišťuje redukční kroužek 

s vyměnitelnými hroty. Počet hrotů na redukčním kroužku je libovolný, avšak nejčastěji se 

používají tři (3 body tvoří rovinu). Systém Q-100 je schopen automatického provedení 

analýzy kontur plochy a deformací ve třech směrech sledované plochy při zatížení měřeného 

objektu. Z těchto údajů je schopen odvodit napěťové pole objektu. Jeho parametry jsou 

uvedeny v Tab. 8.3. 

 

Obr. 8.16 – Snímač Q-100 [8]. 

 

Tab. 8.3 – Technické parametry Q100 [8]. 

Posunutí 0,3…0,1 μm 

Poměrné deformace 5.10-6…20x10-6 

Měřící plocha cca 35x25 mm 

Rozsah měření 1/10 deformace 

Prostorové rozlišení cca 0,5 mm 

Rozměry snímací hlavy 54x54x59 mm 

Váha měřící hlavy 370 g 

Délka kabelu 4,5 m 

Výstupní data 
Datové pole s napěťovo-deformačními prvky, smykové napětí a 

poměrné deformace, hlavní napětí a poměrné deformace. 

Datové rozhraní TIFF, ASCII, Windows metafile 
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Mezi přední výhody zmíněné metody patří schopnost provádění a vyhodnocení analýz 

přímo na pracovišti za plného chodu testovaných součástí. Jelikož se jedná o nedestruktivní 

zkoušku, není zapotřebí dalších mechanických či jiných úprav testovaného objektu. Metoda 

je dle literatury [8] vhodná pro měření členitějších, nebo tvarově náročnějších oblastí, 

které jsou u odlišných metod zcela nevyhovující. Z měření oválného otvoru mediální dlahy 

lze tvrdit, že tato metoda není příliš vhodná na případy, kdy zkoumaná plocha vyplňuje 

malou část měřící plochy (35x25mm). U měření mediální dlahy, byly výsledky silně závislé 

na zvoleném ohraničení zkoumané plochy, viz hranice v Obr. 8.19. Z tohoto důvodu, nebyl 

tento experiment opakován pro další implantáty. 

Mezi nevýhody metody ESPI (u přístroje Q-100) se řadí například schopnost provádět 

pouze statické analýzy, což značnou mírou omezuje pole působnosti. Dále je velmi náchylná 

na vnější vlivy, například okolní vibrace, či nedostatečné osvícení měřeného objektu. Tyto 

vlivy nepříznivě ovlivňují přesnost měření. 

 

8.4.2 Aplikace ESPI metody na oválný otvor mediální dlahy 

Na základě numerických výpočtů byl stanoven nebezpečný průřez v místě oválného 

otvoru a otvoru pro uzamykatelný šroub pod oválným otvorem, viz Obr. 8.17. Hodnota 

vypočteného napětí dle teorie HMH od jednotkové síly je v místě oválného otvoru 

σHMHmed = 1,92 MPa (simulace tříštivé zlomeniny v oblasti distální metafýzy – neúspěšná 

léčba). Definování okrajových podmínek, materiálu kosti jsou uvedeny v kapitole 7.4.2. 

 
Obr. 8.17 – Vypočtené redukované napětí od jednotkové síly FS dle HMH kritéria – 

mediální dlaha pro distální tibii (tříštivá zlomenina). 
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Pro ESPI metodu je vzhledem k členitosti místa s otvory pro K-dráty a uzamykatelný 

šroub zvolena analýza v místě oválného otvoru. Tento otvor vytváří vzhledem k velikosti 

a umístění také velký koncentrátor napětí. Vzorek č. 2 byl analyzován touto metodou. 

Před samotným měřením bylo potřebné povrch dlahy důkladně zbavit nečistot 

a mastnoty použitím čističe. Vzhledem k použití koherentního světla je potřebné na dlaze 

vytvořit opticky drsný povrch, proto byla na povrch dlahy nanesena vrstva vývojky. Jedná 

se o standardní postup měření. 

Zatěžování dlahy silou FSespi probíhalo po krocích, přičemž na začátku měření se získá 

referenční obrazec interferenčních pruhů, viz Obr. 8.18. Při každém dalším zatěžujícím 

kroku se získaly specifické interferenční pruhy charakteristické pro danou zatěžující sílu. 

Všechny takto získané interferenční pruhy jsou v průběhu vyhodnocení porovnávány 

s referenčním snímkem interferenčních pruhů. 

 

Obr. 8.18 Upevnění snímače a interferenční pruhy okolo oválného otvoru (ESPI metoda). 

Po dosáhnutí maximální hodnoty zatěžující síly FSespi = 140 N se vyhodnotily naměřené 

údaje. Výsledkem jsou napěťová pole stanovena podle hypotézy HMH pro maximální zatěžující 

hodnotu síly FSespi = 140 N, viz Obr. 8.19. Maximální hodnota vypočteného napětí dosahuje 

282,2 MPa, což pro přepočet na jednotkové zatížení je 2,02 MPa. Výsledky ovlivňuje velikost 

zkoumané plochy. Jelikož je plocha u oválného otvoru malá a k tomu zaoblená, vzniká šum, 

který negativně ovlivňuje výsledky. Zároveň výsledky jsou citlivé na zvolené ohraničení 

oválného otvoru. 
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Obr. 8.19 – Průběh ohybového napětí dle HMH hypotézy pro FSespi = 140 N (ESPI 

metoda). 
 

8.5 ÚNAVOVÁ ANALÝZA DLAH (TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA) 

Pokud je implantát vystaven cyklickému zatěžování, může dojít k lokálnímu poškození 

a vzniku trhlin. Implantát nemusí být zatěžován až na hranici meze kluzu, aby tento případ 

nastal. Únava materiálu nastává při opakovaném zatěžování v místech koncentrátorů napětí, 

jako jsou otvory, závity, změna geometrie apod. Tvar a umístění koncentrátorů napětí může 

mít zásadní vliv na odolnost implantátu proti únavě. Únavové analýzy ukázaly kritická místa 

implantátů a částečně tak potvrdily oblasti, které je vhodné optimalizovat pro zvýšení 

spolehlivosti těchto dlah. U vzorků č. 2 – 4 byly provedeny únavové zkoušky 

na hydraulickém biaxiálním pulsátoru INOVA ZUZ 100, viz Obr. 8.20 a Obr. 8.25. Tento 

přístroj je k dispozici na Katedře aplikované mechaniky, VŠB-TUO. 

8.5.1 Dynamické zatížení mediální dlahy 

Průběh zatěžování vychází z diagramu tlakové zkoušky provedené u první dlahy, 

viz kapitola 8.2. V první fází je dlaha zatěžována cyklickým zatěžováním tlakovou silou 

FS1m = 500 N při požadovaném počtu cyklů 500 000. V případě, že nedojde k porušení dlahy 

v první fázi, dojde k navýšení zatěžující síly na FS2m = 600 N, viz Obr. 8.21. To, odpovídá 

realitě, kdy pacient kost zatěžuje více v průběhu rehabilitace. Při experimentu není 

zohledněn fakt, že v průběhu rekonvalescence je kost částečně zhojená a postupně přebírá 

část zatížení. Tím se řeší extrémní stav, kdy nedojde k vytvoření svalku a léčba neprobíhá 

úspěšně. Frekvence 2 Hz zajišťovala dostatečné řízení. Experiment byl ukončen po stlačení 

dlahy s přípravkem o 3 mm.  
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Obr. 8.20 – Upnutí mediální dlahy do hydraulického biaxiálního pulsátoru 

(INOVA ZUZ 100). 

 

 

Obr. 8.21 Průběh zatěžující síly FSm při dynamické zkoušce (míjivý cyklus). 

 

Vzorek č. 2 byl upevněn na přípravek s minimální vůlí mezi dlahou a přípravkem 

(tzn. dlaha doléhá na přípravek). Dá se říct, že byl vzhledem k ohybovým momentům 

připevněn nejlépe. U vzorku č. 2 vznikla trhlina v místě otvorů pro K-dráty pod oválným 

otvorem. Vzhledem k vyššímu počtu cyklů, které dlaha vydržela, se projevila trhlina 

i v oválném otvoru, viz Obr. 8.22. Dlaha odolala bez vzniku trhliny první fázi N1 = 500 000 

cyklů při FS1m = 500 N. V druhé fázi byl experiment ukončen po N2 = 127 692 cyklech 

při FS2m = 600 N po stlačení dlahy s přípravkem o 3 mm. Umístění trhlin odpovídá pevnostní 

analýze.  
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Obr. 8.22 – Vznik trhlin u vzorku č. 2 – mediální dlaha. 

U vzorku č. 3 byla simulována mezera mezi dlahou a přípravkem vložením K-drátu. Tato 

situace simuluje realitu, kdy dlaha nepřiléhá na kost ve všech místech dokonale. Tímto je 

zlepšena cévní výživa kosti v místě styků s dlahou. Tento fakt se výrazně promítl 

do výsledků. Experiment s vzorkem č. 3 byl ukončen již v první fázi po 422 875 cyklech 

při 500 N po stlačení sytému o 3 mm. Trhlina vznikla ve stejné místě jako u předešlého 

vzorku, viz Obr. 8.23. V místě oválného otvoru kontrolou pohledem nedošlo k inicializaci 

trhliny, tak jak tomu bylo u vzorku č. 2.  

 

Obr. 8.23 – Vznik trhlin u vzorku č.3 – mediální dlaha. 
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U vzorku č. 4 byla simulována mezera mezi dlahou a přípravkem obdobně jako u vzorku 

č. 3. Navíc byla dlaha připevněna mimo střed, což také napomohlo k menší odolnosti dlahy. 

Tato situace dobře popisuje realitu, jelikož při operaci může dojít k připevnění dlahy mimo 

osu kosti. Experiment s vzorkem č. 4 byl ukončen již v první fázi po 166 159 cyklech 

při 500 N po stlačení sytému o 3 mm. Trhlina vznikla ve stejné místě jako u předešlých 

vzorků, viz Obr. 8.24. Dlaha vykazovala mnohem větší průhyb při zatížení než předešlé 

vzorky. V místě oválného otvoru kontrolou pohledem nedošlo k inicializaci trhliny, tak jak 

tomu bylo u vzorku č. 2. 

 

Obr. 8.24 – Vznik trhlin u vzorku č.4 – mediální dlaha. 

U všech zbylých vzorků mediální dlahy podrobené únavové analýze se vyskytly trhliny 

v místě uzamykatelného otvoru a otvoru pro K-dráty pod oválným otvorem. U vzorku č. 2 

se navíc projevila trhlina v místě oválného otvoru. Nejméně vydržel vzorek č. 4 (161 159 

cyklů při 500 N). 

 

8.5.2 Dynamické zatížení anterolaterální dlahy 

Průběh zatěžování vychází z diagramu tlakové zkoušky provedené u prvního vzorku. 

V první fází je dlaha zatěžována cyklickým zatěžováním tlakovou silou FS1a = 250 N 

při požadovaném počtu cyklů 500 000. V případě, že nedojde k porušení dlahy v první fázi, 

dojde k navýšení zatěžující síly na FS2a = 300 N, viz Obr. 8.26. To, odpovídá realitě, 

kdy pacient kost zatěžuje více v průběhu rehabilitace. Při experimentu není zohledněn fakt, 

že v průběhu rekonvalescence je kost částečně zhojená a postupně přebírá část zatížení. Tím 

se řeší extrémní stav, kdy nedojde k vytvoření svalku a léčba neprobíhá úspěšně. 
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Obr. 8.25 – Upnutí anterolaterální dlahy do hydraulického biaxiálního pulsátoru 

(INOVA ZUZ 100). 

 

 

Obr. 8.26 - Průběh zatěžující síly FSa při dynamické zkoušce (míjivý cyklus). 

U vzorku č. 2 vznikla trhlina v místě uzamykatelného otvoru pod oválným otvorem, 

viz Obr. 8.27. Dlaha odolala bez vzniku trhliny první fázi 500 000 cyklů při 250 N. V druhé 

fázi byl experiment ukončen po 9 768 cyklech při síle 300 N po stlačení dlahy s přípravkem 

o 6 mm.  
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Obr. 8.27 - Vznik trhlin u vzorku č. 2 – anterolaterální dlaha. 

U vzorku č. 3 vznikla trhlina ve stejném místě jako u vzorku č.2 (v místě uzamykatelného 

otvoru pod oválným otvorem), viz Obr. 8.28. Dlaha odolala bez vzniku trhliny první fázi 

500 000 cyklů při 250 N. V druhé fázi byl experiment ukončen po 125 228 cyklech při 300 N 

po stlačení sytému o 6 mm.  

 

Obr. 8.28  – Vznik trhlin u vzorku č.3 – anterolaterální dlaha. 
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U vzorku č. 4 vznikla trhlina ve stejném místě jako u vzorku č.2 a č.3 (v místě 

uzamykatelného otvoru pod oválným otvorem), viz Obr. 8.29. Experiment u vzorku č. 4 byl 

ukončen již v první fázi při 400 180 cyklech pro sílu 250 N po stlačení sytému o 6 mm. 

 

Obr. 8.29 – Vznik trhlin u vzorku č.4 – anterolaterální dlaha. 

U všech zbylých vzorků anterolaterální dlahy podrobených únavové analýze se vyskytly 

trhliny v místě uzamykatelného otvoru pod oválným otvorem. Nejméně cyklů vydržel 

vzorek č. 4 (400 180 cyklů při 250 N). 

8.5.3 Shrnutí výsledků dynamické zkoušky 

Shrnutí výsledků je uvedeno v Tab. 8.4 pro mediální dlahu a v Tab. 8.5 

pro anterolaterální dlahu. U mediální dlahy bylo kritérium ukončení stanoveno na stlačení 

přípravku s dlahou o 3mm. Po ukončení experimentů se u mediální dlahy objevily trhliny 

v místě otvorů pro uzamykatelný šroub a K-dráty pod oválným otvorem. U vzorku č. 2 navíc 

byla vidět inicializace trhliny v oválném otvoru. Zbylé dva vzorky nevydržely první fázi 

zatěžování. Tento vysoký rozptyl je dán manuálním postupem při upevnění dlahy 

na přípravek a rovněž také vložením K-drátu mezi dlahu a přípravek, viz Obr. 8.7. Tím je 

popsána realita, kdy implantát není na kost připevněn zcela ideálně. Dle výsledků to má 

za následek snížení únosnosti implantátu. 

Experimenty potvrzují kritická místa (místa inicializace trhlin) u vybraných implantátů, 

které byly stanoveny numerickými analýzami v kapitole 7. 



  

87 

 

Tab. 8.4 – Výsledky únavové zkoušky mediální dlahy 

Vzorek 

Počet cyklů 

1. fáze 

(Fsm1 = 500 N) 

N1 [-] 

Počet cyklů 

2. fáze 

(Fsm2 = 600 N) 

N2 [-] 

Místo porušení 

Vzorek č. 2 500 000 127 692 

Otvor pro uzamykatelný šroub 

a K-dráty pod oválným otvorem 

+ oválný otvor 

Vzorek č. 3 422 875 0 
Otvor pro uzamykatelný šroub 

a K-dráty pod oválným otvorem 

Vzorek č. 4 161 159 0 
Otvor pro uzamykatelný šroub 

a K-dráty pod oválným otvorem 

 

Tab. 8.5 – Výsledky únavové zkoušky anterolaterální dlahy 

Vzorek 

Počet cyklů 

1. fáze 

(Fsa1 = 250 N) 

N1 [-] 

Počet cyklů 

2. fáze 

(Fsa2 = 300 N) 

N2 [-] 

Místo porušení 

Vzorek č. 2 500 000 9 768 
Otvor pro uzamykatelný šroub 

pod oválným otvorem 

Vzorek č. 3 500 000 125 228 
Otvor pro uzamykatelný šroub 

pod oválným otvorem 

Vzorek č. 4 400 180 0 
Otvor pro uzamykatelný šroub 

pod oválným otvorem 
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9 VOLÁRNÍ DLAHA PRO DISTÁLNÍ RADIUS 

Kromě implantátů na distální tibii proběhly ve firmě Medin a.s. experimenty pro volární 

dlahu na distální radius, viz Obr. 9.1. Tato dlaha se používá při zlomeninách distálního rádia 

pro komplikované intraartikulární zlomeniny. Je především určena pro správnou repozici 

zlomeniny a stabilizaci fragmentů. 

 

Obr. 9.1 – Umístění volární dlahy na vřetenní kosti. 

 

9.1 TYPY NAMÁHÁNÍ VOLÁRNÍ DLAHY 

Vzorky volární dlahy z titanové slitiny byly podrobeny statickým experimentům, které 

měli odhalit pevnost a spolehlivost dlahy a poukázat na kritická místa. Na rozdíl 

od experimentů implantátů pro distální tibii, byla volární dlaha zkoumána na tahové, tlakové 

a ohybové namáhání, viz Obr. 9.2. 

 

Obr. 9.2 – Způsoby namáhání volární dlahy na vřetenní kost [30]. 



  

89 

 

Dlaha byla připevněna do umělé kosti firmy Sawbones, které jsou anatomicky shodné 

s živou kostní tkání, nicméně mechanické vlastnosti neodpovídají. I když použitý typ umělé 

kostní tkáně není tak pevný jako živá kostní tkáň, tak pro stanovení pevnosti dlahy je 

dostačující. 

9.2 VÝSLEDKY STATICKÝCH ZKOUŠEK VOLÁRNÍ DLAHY 

Výsledky tahové zkoušky lze vidět na Obr. 9.3. Byla simulována víceúlomková 

intraartikulární zlomenina. Maximální zatížení 530 N způsobilo přetržení šroubů 

v proximální části [30]. 

 

Obr. 9.3 – Volární dlaha po zkoušce tahem v ose vřetenní kosti [30]. 
 

Při zkoušce tlakem byla, obdobně jako u implantátů pro distální tibii, simulována tříštivá 

zlomenina (chybějící fragment), kdy celkovou sílu přenáší pouze dlaha. Při této zkoušce se 

při tlakové síle 250 N začaly vytvářet trvalé deformace. Uzamykatelné šrouby nebyly 

v distální a proximální části dlahy poškozeny. Volární dlaha se při daném zatížení 

deformovala v oblasti oválného otvoru, viz Obr. 9.4 [30]. 

 

Obr. 9.4 – Volární dlaha po zkoušce tlakem v ose vřetenní kosti [30]. 
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Přišroubována dlaha na umělou kost byla zkoušena ohybovým namáháním, zatížením 

její distální části směrem nahoru dle Obr. 9.2. Zkouška byla ukončena po vytržení šroubů 

z kosti při zatížení 80 N. Šrouby v distální části vydržely bez porušení, na rozdíl od šroubů 

v proximální části, viz Obr. 9.5 [30].  

 

Obr. 9.5 – Volární dlaha po zkoušce ohybem [30]. 

U zkoušek byly použity umělé kosti firmy Sawbones, které nemají stejné mechanické 

vlastnosti jako živá kostní tkáň. Jejich pevnost a tvrdost je mnohem menší. Při těchto 

zkouškách byly simulovány především stavy, kdy kost není srostlá a síly přenáší pouze 

dlaha. Jedná se o extrémní případy, kdy kost nesroste a obvykle se provádí reoperace. 

Volární dlaha slouží pouze jako fixační implantát pro úlomky kostí, který nepřenáší 

hmotnost pacienta. V případě, že pacient nedodrží pokyny lékaře a implantát předčasně 

zatíží, dojde pravděpodobně k jeho selhání [30]. 

10 NÁVRH KONSTRUKČNÍCH ÚPRAV 

10.1 OPTIMALIZACE MEDIÁLNÍ DLAHY PRO DISTÁLNÍ TIBII 

Pro snížení napětí a zvýšení únavové odolnosti se doporučují úpravy stávající mediální 

dlahy dle Obr. 10.1. Jedná se o rozšíření dlahy v místě oválného otvoru o 0,5 až 1mm 

na každou stranu a úprava zaoblení tak, aby rozšíření pozvolně navazovalo na zbylé části 

dlahy. To znamená, že ve střední části bude mít dlaha šířku 13,1-14,1 mm místo původních 

12,1 mm. 

Firmou Medin a.s. byl poskytnut model pro pevnostní výpočet mediální dlahy bez otvorů 

pro K-dráty v blízkosti oválného otvoru. Proto i numerický výpočet s těmito otvory 

neuvažuje. Vzhledem k výsledkům únavové analýzy se navrhuje odstranění těchto otvorů 

a tím snížení koncentrátorů napětí. Dle průzkumu na FNO nejsou tyto otvory při aplikaci 

dlahy nutné. Ovšem na jiných pracovištích mohou tyto otvory pro K-dráty vyžadovat. 
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V uzamykatelném otvoru, označeném v Obr. 10.1 jako nebezpečný otvor, dojde 

před selháním dlahy k plasticitě. Vlivem rozšíření a úpravy zaoblení dle návrhu je zřejmý 

předpoklad vyšší statické a únavové pevnosti dlahy než nyní. 

 

Obr. 10.1 – Návrh optimalizace mediální dlahy. 

10.2 OPTIMALIZACE ANTEROLATERÁLNÍ DLAHY PRO DISTÁLNÍ TIBII 

Pro snížení napětí a zvýšení únavové odolnosti se doporučují úpravy stávající 

anterolaterální dlahy dle Obr. 10.2. Jedná se o rozšíření dlahy v místě oválného otvoru o 0,5 

až 1mm na jednu stranu a úprava zaoblení tak, aby rozšíření pozvolně navazovalo na zbylé 

části dlahy. Rozšíření na dlahy na druhou stranu se vzhledem k umístění dlahy v blízkosti 

lýtkové kosti (fibuly) nedoporučuje. 

 

Obr. 10.2 - Návrh optimalizace anterolaterální dlahy. 

Nové prototypy dlah dosud nebyly vyrobeny a testovány. Nicméně vzhledem k rozšíření 

profilu dlah v kritických místech a snížení koncentrátorů napětí je předpoklad vyšší statické 

a únavové pevnosti. 
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11 ZÁVĚR 

Práce popisuje převážně numerické a experimentální analýzy úhlově stabilních dlah 

využívaných v traumatologii a ortopedii. Na základě výsledků a lékařských požadavků byly 

tyto dlahy konstruovány a optimalizovány, čímž se zvýšila jejich pevnost, spolehlivost 

a užitná hodnota ve spojení se zkvalitněním péče o pacienta. Podrobněji byly zkoumány 

implantáty pro distální tibii (anterolaterální a mediální dlaha) a pro distální radius (volární 

dlaha). Tyto moderní implantáty umožňují žádaný miniinvazivní přístup, na rozdíl 

od standardních dlah a zároveň zkracují léčbu pacientů po operaci. 

U numerických analýz byly nejprve vytvořeny geometrické modely dlouhých kostí 

ze získaných CT snímků z FNO v softwaru Materialise Mimics. Ten umožňuje separaci 

kostní tkáně od měkkých tkání na základě Hounsfieldovy jednotky (HU). Vytvořené 

geometrické modely mohou nadále sloužit k vývoji nových implantátů, lékařských nástrojů, 

operačních postupů, zkoumání kostí atd.  

Materiálový model kostní tkáně se řadí mezi nehomogenní a anizotropní materiály. 

V práci byly porovnány vlivy vybraných lineárních materiálových modelů. Byly porovnány 

celkem 3 způsoby popisu materiálových vlastností kostní tkáně. První dva způsoby používají 

nejjednodušší homogenní izotropní materiálový model s konstantním modulem pružnosti 

pro celou kost. Hodnota modulu pružnosti byla zvolena na základě statisticky vypočtené 

průměrné hodnoty a mediánu v softwaru Anthill (metoda Monte Carlo). Třetí způsob, 

který se má co nejvíce přiblížit realitě, je materiálový model kostní tkáně, kdy každému 

elementu byl definován Youngův modul pružnosti E na základě velikosti HU. Celkem pro 

každou kost bylo použito 100 různých materiálů. To zajišťovalo dostatečnou diskretizaci 

kompaktní až spongiózní kostní tkáně. Výsledný materiálový model kosti lze chápat jako 

nehomogenní (respektive po částech homogenní a izotropní), což je na základě rešerše 

dostatečné přiblížení reality. Přepočet HU na modul E je s ohledem na experimenty a obecné 

znalosti, viz kapitola 6.2. Statistické zpracování a rozložení HU, hustoty kostní tkáně ρ 

a modulu E vzhledem k objemům je zpracováno v softwaru Anthill.  

Implantáty byly pro reálnější rozložení zatížení analyzovány v přímé interakci s kostní 

tkání v softwaru MSC Patran (MKP). Mezi tělesy (dlaha a šrouby; kostní tkáň a šrouby) byly 

definovány lepené (bonded) kontakty. Toto nahrazení reality je dle literatury dostatečné. 

Rozdíl výsledků výše uvedených materiálových modelů je především pro případy, kdy kost 

přenáší část zatížení. V případě simulace tříštivé zlomeniny, kdy zatížení přenáší pouze 

implantát, je rozdíl rozložení napětí u implantátu minimální. Jako přesnější se jeví model, 
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kdy kostní tkáň je popsána 100 různými materiály. Vytvoření tohoto modelu a zavádění do 

výpočtu je na rozdíl od zbylých dvou případů složitější. Na druhou stranu se tento model 

více blíží realitě než například nahrazení kostní tkáně pružným podkladem. 

Pro experimenty tibiálních dlah byly navrhnuty přípravky pro testování. Dlahy byly 

upevněny na dřevěný přípravek ze smrkového dřeva dle operačního postupu. Prvotní pokusy 

s dřevěným přípravkem z buku byly z důvodu nízké výkonnosti lékařských nástrojů 

a tvrdosti přípravku problematické, neodpovídaly pevnosti kostní tkáně. Dřevěné přípravky, 

které anatomicky odpovídaly tvaru kosti, byly vyrobeny na základě geometrických modelů 

(software Materialise Mimics). Dlahy pro distální tibii (mediální a anterolaterální) byly 

podrobeny experimentům, které zjistily deformační křivku, průběh napětí v místě oválného 

otvoru (metoda ESPI), rozložení celkové síly mezí kostí a dlahou (použitím snímače síly) 

a odolnost vůči únavovému poškození (dynamické zatížení). Jednotlivé experimenty 

potvrzují nebezpečné oblasti, které byly rovněž stanoveny MKP analýzou v softwaru 

MSC Patran. Kritická místa byla stanovena u mediální dlahy v oblasti otvorů pro K-dráty 

a uzamykatelného otvoru pod oválným otvorem. U vzorku č. 2 došlo také k inicializaci 

trhliny v místě oválného otvoru. U  anterolaterální dlahy došlo k inicializaci trhlin 

v uzamykatelném otvoru pod oválným otvorem. Volární dlahy pro distální radius byly 

testovány staticky v prostorách firmy Medin a.s. 

S ohledem na pevnostní analýzy a experimenty byly navrhnuty úpravy mediální 

a anterolaterální dlahy. Tyto úpravy by měly zabezpečit větší spolehlivost a odolnost dlahy 

vůči únavě a zatížení, jelikož dojde ke snížení koncentrátorů napětí a zvětšení průřezu 

v kritických místech.  

Kromě analýzy implantátu pro zlomeniny holenní kosti se autor v průběhu řešení práce 

zabýval také konstrukcí, optimalizací, kinematikou, dynamikou a pevnostní analýzou 

u pasivní kolenní motodlahy, která se používá při rehabilitacích po osteosyntéze 

zkoumanými tibiálními implantáty. 

11.1 PŘÍNOS PRO VĚDNÍ OBOR A PRAXI 

Díky rozvoji a vývoji implantátů je v dnešní době možné operativně léčit i velmi vážné 

a komplikované zlomeniny účinněji, než tomu bylo v minulosti. Vytvořením numerických 

modelů kostní tkáně je možné lépe vyvíjet a optimalizovat implantáty, díky přesnějšímu 

rozložení zatížení na daný implantát. U vybraných dlah byla navrhnuta změna geometrie, 

která zvýší jejich spolehlivost a pevnost. Vyšší spolehlivost implantátů přináší zkvalitnění 
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lékařské péče o pacienty a zkracuje dobu rehabilitace. Modely dlouhých kostí vytvořené 

v softwaru Mimics mohou rovněž sloužit k vývoji lékařských nástrojů a implantátů. 

Přínosem pro obor Aplikované mechaniky na VŠB-TUO je nově zavedení softwaru 

Materialise Mimics do metodiky numerického modelování kostní tkáně s využitím MKP 

a následnou optimalizací implantátů. V softwaru Anthill bylo na základě měření zkoumáno 

rozložení HU, hustoty a modulu pružnosti v dlouhých kostech, což může být dále využíváno 

v stochastické mechanice. Jedná se o multidisciplinární problém, kdy metodika analýzy 

implantátů vznikala ve spolupráci s lékaři FNO, FN Pardubice a zástupci firmy Medin a.s. 

v souvislosti s vědeckými projekty. Výsledkem je mimo jiné také rozšíření výrobního 

portfolia firmy o tibiální dlahy a volární dlahu pro distální radius, což se projeví 

v socioekonomickém statusu. Poznatky získané v průběhu analýz a experimentů byly 

publikovány na mezinárodních konferencích, časopisech, kapitolách v knize a výzkumných 

zprávách projektů.  

11.2 MOŽNOST DALŠÍHO ROZVOJE  

Geometrie kostní tkáně každého pacienta se liší. Nelze vytvořit implantát, který přesně 

padne každému pacientovi a je vhodný na každou zlomeninu. Implantáty již mohou být 

vytvořeny 3D tiskem kovových materiálů, což otevírá možnost, vytvořit implantát na míru 

pro každého pacienta na základě jeho CT/MRI snímků. Výhodou může být přesná 

anatomická kompatibilita nebo úprava geometrie implantátu s ohledem na zlomeninu. 

Některé typy zlomenin vyžadují prvotní osteosyntézu pomocí zevních fixátorů nebo 

distraktorů. Je to z důvodu otoků měkkých tkání či léčby závažnějších poranění. Tím vzniká 

čas pro možné vytvoření implantátu na míru pro daného pacienta a zlomeninu. Budoucí 

rozvoj se může zabývat právě vývojem metodiky takto vytvořených implantátů na míru, 

kdy z CT snímků se vytvoří 3D model zlomeniny, následován simulací repozice a vytvoření 

modelu implantátu, který poté bude vyroben pomocí 3D tisku. Dle výsledků únavové 

analýzy je patrné, že anatomicky lépe upevněné implantáty vykazují lepší odolnost vůči 

únavě. Toto zkvalitnění lékařské péče o pacienta je však spojeno s dalšími ekonomickými 

náklady. Implantát na mírů (kusová výroba) bude vždy dražší než sériově vyráběný. 

U numerických analýz může být dále zkoumáno chování implantátů a kostní tkáně 

v plastické oblasti. Kromě uvedených dlah se mohou také zkoumat, v přímé anatomické 

interakcí s kostní tkání, ostatní implantáty jako hřeby, kostní šrouby, zevní fixátory atd. 

Komplikované jsou také zlomeniny v těsné blízkosti nebo kontaktu s umělými kostními 
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náhradami (periprotetické zlomeniny). Numerické ověření takových zlomenin s implantáty 

by přineslo rovněž zkvalitnění lékařské péče pro pacienty.  

Dřevěné přípravky pro experimentální analýzy implantátů je možné nahradit 

sofistikovanějšími kompozitními přípravky firmy SAWBONES. Tyto umělé kosti dle 

výrobce disponují téměř shodnými mechanickými vlastnostmi jako lidská kostní tkáň. 

12 CONCLUSION 

The thesis mostly describes numerical and experimental analyses of angularly stable 

splints used in traumatology and orthopaedics. Based on the results and medical 

requirements, these splints were designed and optimized, increasing their strength, reliability 

and utility value in conjunction with improving patient care. The research focused more 

in detail on implants for the distal tibia (anterolateral and medial plate) and for the distal 

radius (volar plate). These modern implants allow the desired mini-invasive approach, 

as opposed to conventional splints, while shortening the treatment of patients after surgery. 

For numerical analyses, long bone CAD models of obtained CT images from the FNO 

(University Hospital in Ostrava) in Materialise Mimics software were first created. This 

software allows the separation of bone tissue from soft tissues based on the Hounsfield unit 

(HU). The created CAD models can continue to serve for the development of new implants, 

medical instruments, and surgical procedures, bone exploration, etc. 

The material model of bone tissue ranks between inhomogeneous and anisotropic 

materials. In the thesis, the effects of selected linear material models were compared. Three 

ways of describing material properties of bone tissue were compared in total. The first two 

use the simplest homogeneous isotropic material model with a constant modulus of elasticity 

for the entire bone. The value of the modulus of elasticity was chosen based 

on the statistically calculated average value and median in Anthill software (Monte Carlo 

method). The third way, which is supposed to be closest to reality, is the bone tissue material 

model, where the Young’s modulus of elasticity E based on the Hounsfield unit size was 

defined in the order of thousands of volumes of bone tissue (groups of finite elements). 

For each bone, a total of 100 different materials were used. This ensured a sufficient 

discretization of compact to spongiose bone tissue. Bone material can be understood to be 

inhomogeneous (or homogeneous and isotropic in parts), which, on the basis of the search, 

is a sufficient approximation of reality. The conversion of the Hounsfield unit into the E 

module is performed with respect to experiments and general knowledge, see chapter 6.2. 
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Statistical processing and distribution of the Hounsfield unit, bone density, and the E module 

relative to volumes are processed in Anthill software.  

The implants were analysed for a more direct load distribution in direct interaction 

with bone tissue in MSC Patran (finite element method – FEM) software. Bonded contacts 

were defined between the bodies (plate and screws, bone tissue and screws). The difference 

between the results of the above-mentioned material models is mainly for cases where 

the bone transmits part of the load. In the case of a comminuted fracture simulation where 

the load is transmitted only by the implant, the difference in implant stress distribution 

is minimal. A model where bone tissue is described by 100 different materials appears more 

accurate. Creating this model and introducing it into the calculation is harder than the other 

two. On the other hand, this model is more sophisticated than, e.g., replacing bone tissue 

with a flexible base. 

For the experiments of tibial plates, products for testing were developed at the premises 

of the Department of Applied Mechanics, VŠB – TU (Technical University) Ostrava. Initial 

tests with a beech wood product were problematic due to the performance of the medical 

instruments and the hardness of the product, and did not correspond to the stiffness 

and strength of the bone tissue. Therefore, the splints were fastened to a spruce wood product 

according to the operating procedure. The wood products were made according to CAD 

models (Materialise Mimics software), which anatomically correlated with the shape 

of the bone. The distal tibia plates (medial and anterolateral) were subjected to experiments 

that detected a deformation curve, a stress course at the point of the oval-shaped hole (ESPI 

method), a distribution of total force between bone and splint (using a force transducer), 

and fatigue resistance (dynamic load). Individual experiments confirm the occurrence 

of hazardous areas at points that were also defined by FEM (finite element method) analysis. 

Critical points were defined at the medial plate in the area of the K-wires and the lockable 

hole under the oval hole. In sample 2, a crack at the oval hole point was also initialized. 

In the anterolateral plate, cracks were initialized in a lockable hole under the oval hole. 

The volar plates for the distal radius were statically tested at the premises of the company 

Medin a.s. 

With regard to strength analysis and experiments, the medial and anterolateral plates 

were proposed. These adjustments should provide greater reliability and resistance 

of the plate to fatigue and load due to reduced stress concentrators and cross section 

magnification at critical points. 
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In addition to analysis of the implant for fractures of the tibia, the author also dealt with 

the design, optimization, kinematics, dynamics, strength analysis, etc., in the course 

of the work, in the continuous passive motion machine for the knee used in rehabilitation. 

12.1 CONTRIBUTION FOR SCIENCE AND INDUSTRY 

Thanks to the research and development in the field of implants, it is now possible 

to surgically treat even very serious and complicated fractures more effectively than 

in the past. By creating numerical bone tissue models, it is possible to develop and optimize 

implants better, due to a more precise load distribution on the particular implant. Selected 

plates have been designed to change the geometry to increase their reliability and strength. 

Improved implant reliability improves patient care and reduces rehabilitation time. Long 

bone models created in Mimics software can also serve to develop medical instruments 

and implants. A benefit for the Applied Mechanics field of study (Faculty of Mechanical 

Engineering, VŠB-TUO) is the recent introduction of Materialise Mimics software into 

the methodology of numerical modelling of bone tissue using FEM and subsequent 

optimization of implants. In Anthill software, the distribution of HU, density and the 

elasticity modulus in the tibia were studied based on measurements, which can be further 

used in stochastic mechanics. This is a multidisciplinary problem where the methodology of 

implant analysis was developed in cooperation with physicians of the FNO, the FN 

(University Hospital) Pardubice and representatives of the company Medin a.s. in connection 

with scientific projects. The result is, among other things, the expansion of the company’s 

production portfolio with tibial plates and a distal radius volar plate, which is reflected in the 

socio-economic status. The knowledge acquired during analyses and experiments has been 

published at international conferences, journals, chapters in a book and project research 

reports.  

12.2 RECOMMENDATION FOR FURTHER RESEARCH  

The geometry of the bone tissue of each patient varies. Therefore, it is not possible 

to create an implant that exactly fits each patient and is suitable for each fracture. Implants 

can already be created by 3D printing of metallic materials, opening the possibility to create 

a customized implant for each patient based on their CT/MRI imaging. An advantage can be 

the precise anatomical compatibility or modification of the implant geometry with respect 

to the fracture. Some types of fracture require primary osteosynthesis with external fixators 

or distractors. This is due to the swelling of soft tissues or treatment of more serious injuries. 

This creates the time for a custom-made implant for the particular patient and for the fracture. 
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Future development can deal with developing the methodology of the customized 

implants, where a 3D model of the fracture is created from CT images, followed 

by a replication simulation and creating an implant model that will then be made using 

3D print. According to the results of fatigue analysis, anatomically better implants show 

better resistance to fatigue. However, this improvement in patient medical care is linked to 

other economic costs. A customized implant (piece production) will always be more 

expensive than a mass-produced one. 

Numerical analysis can further investigate the behaviour of implants and bone tissue 

in the plastic area. In addition to the aforementioned plates, other implants such as nails, 

bone screws, external fixators, etc. can also be examined in direct anatomical interaction 

with bone tissue. Fractures in close proximity or contact with artificial bone replacements 

(periprosthetic fractures) are also complicated. Numerical verification of such fractures 

would also improve the quality of medical care for patients.  

Wooden products for experimental implant analyses can be replaced with more 

sophisticated composite products made by the company SAWBONES. These artificial bones 

have almost identical mechanical properties as human bone tissue. 
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15 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – DVD-ROM: 

- zdrojové soubory dlouhých kostí v software Mimics 

- geometrické a numerické modely dlouhých kostí  

   (ulna, radius, humerus, tibia, fibula, femur) 

- CT snímky končetin 

- histogramy Hounsfieldovy jednotky dlouhých kostí pro software Anthill 

 


