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Anotace: 

Práce se zabývá konstrukcí a optimalizací vnitřních fixátorů pomocí numerických výpočtů 

a experimentů. U numerických výpočtů jsou implantáty modelovány v přímé interakci s kostní tkání, 

která je získána z CT snímků. Materiálové vlastnosti kostní tkáně jsou popsány nehomogenním 

po částech izotropním materiálem, předepsáním modulu pružnosti pro jednotlivé elementy. To má 

za následek přesnější rozložení působící síly na jednotlivé části implantátů. Modely kostní tkáně byly 

vytvořeny dle získaných CT snímků v softwaru Materialise Mimics. Pomocí statických a únavových 

experimentů byla zkoumána kritická místa fixátorů. Tyto výsledky dále sloužili k optimalizaci 

implantátů. Tím se zvýšila jejich spolehlivost a pevnost, což přispívá k rychlejší a snadnější léčbě 

pacientů. 

Klíčová slova 

Zlomeniny, vnitřní fixátory, implantát, úhlově stabilní dlahy, LCP, MKP, simulace kostní tkáně, 

biomechanika, únavové poškození, ESPI metoda, tibia, fibula, femur, radius, ulna, humerus, statické 

a dynamické experimenty. 

Annotation: 

The thesis deals with the design and optimization of internal fixators using numerical 

calculations and experiments. In numerical calculations, implants are solved in direct interaction 

with bone tissue that is obtained from CT images. The material properties of bone tissue are described 

by non-homogeneous, in parts isotropic material, namely by assigning the modulus of elasticity 

to the individual elements. This results in a more precise distribution of the force acting 

on the individual parts of the implants. Bone tissue models are created according to the acquired CT 

images in software Materialise Mimics. Static and fatigue experiments investigate critical locations 

of fixators with respect to static and fatigue measurements. These results also serve to optimize 

implants. This improves their reliability and strength, contributing to faster and easier patient care. 

Keywords 

Fractures, Internal Fixators, Implant, Locking Compression Plate, LCP, FEM, 

simulation of bone, biomechanics,  fatigue analysis, ESPI method, tibia, fibula, femur, radius, ulna, 

humerus, static and dynamic experiments. 
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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] 

𝐸𝑚𝑒𝑎𝑛 
Průměrná hodnota modulu pružnosti  

(stanoveno z vypočteného modulu pružnosti) 
[MPa] 

𝐸𝑚𝑒𝑑 
Medián modulu pružnosti 

(stanoveno z vypočteného modulu pružnosti) 
[MPa] 

𝐹𝐷 Síla přenesená dlahou [N] 

𝐹𝐾 Síla přenesená kostí [N] 

𝐹𝑆 Celková osová působící síla [N] 

𝐹𝑆1𝑎 
Celková působící síla na anterolaterální dlahu pro 

první cyklus únavového namáhání 
[N] 

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] 

𝐹𝑆𝑒𝑠𝑝𝑖 Celková působící síla při ESPI metodě [N] 

𝐹𝑆𝑚 Celková působící síla pro mediální dlahu [N] 
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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 [-] 

𝑁1 Počet cyklů první fáze únavového namáhání [-] 

𝑁2 Počet cyklů druhé fáze únavového namáhání [-] 

𝑅𝑚 Mez pevnosti [MPa] 

𝑅𝑝0,2 Mez kluzu [MPa] 

𝑢  Posuv [mm] 

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] 

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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1 ÚVOD 

Za účelem fixace a stabilizace kostí při různých typech zlomenin se v traumatologii a ortopedii 

chirurgicky zavádějí vnitřní fixátory (implantáty). Zpočátku byly k operační léčbě zlomenin 

(osteosyntéze) 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 [6]. 

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], [24]. 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. 

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). Na základě výsledků jsou u implantátů odstraněna kritická místa. 

Tím jsou odolnější a je zvýšena jejich spolehlivost. 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. 
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2 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], [10], [25]. 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 [5], [11], [13], [20], [23], 

[27]. 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 [5], [13], 

[14], [20]. Velké shrnutí 18 studií a 22 vztahů mezi modulem pružnosti a hustotou kostní tkáně pak 

uvádí literatura [11]. 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 [8], [9]. 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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3 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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4 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). MRI je vhodnější pro zobrazení měkkých 

tkání, na rozdíl od CT. 

4.1 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.  

Ukázka dlouhých kostí pro horní končetinu vytvořených v softwaru Materialise Mimics 

z lékařských zdrojů poskytnutých FNO, jsou zobrazeny na Obr. 4.1. Rovněž byly vytvořeny 

geometrické modely pro dolní končetinu. 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. 

 
Obr. 4.1 – Vytvořené 3D modely dlouhých kostí horní končetiny ze získaných CT snímků                    

(levá končetina). 
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4.2 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. 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 [23]. 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 [27]. 

Empirické vztahy mezi modulem pružnost a hustotou kostní tkáně jsou popsány v [13], [20], [27]. 

Velké shrnutí 18 studií a 22 vztahů mezi modulem pružnosti a hustotou je pak uvedeno 

v literatuře [11]. Výzkum 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. Ukázka 

barevné vizualizace materiálových vlastností jednotlivých prvků zobrazuje Obr. 4.2. Měkčí 

spongióza je znázorněna modrou až zelenou barvou a kortikální kost žlutou až červenou barvou [19]. 

 

Obr. 4.2 – Přiřazení materiálových vlastností konečným prvkům (při aproximaci zvoleno 15 druhů 
materiálu) [19]. 

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

přiřazením modulu pružnosti jednotlivým elementům. Popis materiálového modelu kostí je 

po částech lineárně izotropní (uvažování nehomogenity kosti).  

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

zabývá například literatura [11], [13], [14], [20], [27]. Vztahy pro přepočet závisí na pohlaví, věku, 

typu tkáně, typu použitého přístroje atd. Vždy se ale jedná pouze o nahrazení reality zjednodušeným 
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matematickým modelem. Pro přepočet hustoty a modulu pružnosti je vybrána metoda dle literatury 

[14], která je popsána níže. Pro analýzu implantátů je toto nahrazení reality zcela dostatečné, jelikož 

výzkum se zabývá analýzou a optimalizací fixátorů.  

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

koeficienty pro přepočet. V Tab. 4.1 jsou uvedeny velikost HU a hustoty, pro kortikální tkáň. Z CT 

snímků byla 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 (1) a (2). Z těchto dvou rovnic vyjádříme koeficienty a a b. Konečná rovnice 

pro přepočet HU na hustotu z daných CT snímků má tvar (3).  

Tab. 4.1 – Velikost HU a hustoty. 

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

Vzduch -1024 0 

Kortikální tkáň 1803 1800 
 

𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 𝑎 + 𝐻𝑈𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∙ 𝑏   (1) 

𝜌𝑘𝑜𝑟𝑡 = 𝑎 + 𝐻𝑈𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑏                                                                (2) 

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

Literatura [14] uvádí, že Youngův modul závisí na hustotě kostní tkáně. Studie uvádí možný 

převod mezi těmito dvěma veličinami pomocí vztahu (4) 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   (4) 

Po dosazení rovnice (3) do rovnice (4) získáme konečný tvar pro výpočet modulu pružnosti 

z Hountsfieldovy jednotky, viz rovnice (5). Z literatury [14] vyplývá, že výsledná hodnota modulu 

pružnosti E je v jednotkách MPa, i když se za hustotu dosazuje jednotka kg.m-3. Na Obr. 4.3 je 

znázorněna tato závislost. 

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

 [MPa]                   (5) 
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Obr. 4.3 - 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 [12], [18], [21]. 

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. Tyto histogramy mohou nadále 

sloužit k statistickému zpracování naměřených dat. Ukázka vytvořeného histogramu HU pro lýtkovou 

kost je uveden na Obr. 4.4.  

 

Obr. 4.4 – Ukázka histogramu modulu pružnosti pro pravou lýtkovou kost 
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Ukázka rozložení a velikost modulu pružnosti pro holenní kost je uvedena na  Obr. 4.5. Na grafu 

Obr. 4.6 je znázorněna velikost objemů elementů vzhledem k modulu pružnosti E a HU u holenní 

kosti. Rozložení u ostatních dlouhých kostí je uvedeno v plném textu dizertační práce. Důvodem 

modelování kostí při analýze implantátů je dosažení správného rozložení zatěžující síly na šrouby. 

Cílem není provést pevnostní analýzy kostí, ale vybraných dlah.  Proto lze tvrdit, že popis 

materiálových vlastnosti kostí výše zmíněnou metodou je dostatečně přesný. 

 

Obr. 4.5 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jednotky HU pro holenní kost                 

(pravá končetina, počet materiálů 100). 

 

Obr. 4.6 – Rozložení modulu pružnosti E a Hounsfieldovy jenotky HU vzhledem k objemům 

podoblastí pro holenní kost (pravá končetina, počet materiálů 100). 
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5 PEVNOSTNÍ ANALÝZY VYBRANÝCH DLAH 

5.1 GEOMETRICKÝ MODEL DLAH 

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

a vyskytující se zlomeniny. Pro numerickou analýzu byla geometrie implantátu zjednodušena 

nahrazením závitů u šroubů a dlahy kuželovou a válcovou plochou. Toto nahrazení je dle literatury 

[15] dostatečné. Délka šroubů byla zvolena na základě informací z operačního postupu a geometrie 

kostí. Ukázka zjednodušené geometrie modelu mediální dlahy a šroubu je znázorněno na Obr. 5.1. 

 
Obr. 5.1 – Zjednodušení geometrie modelu implantátu pro výpočty MKP. 

5.2 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). Materiálový model dlah, 

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

na základě tahové zkoušky, viz Tab. 5.1. Pro každý materiál byly použity 3 vzorky poskytnutých 

firmou Medin, a. s., viz [16]. Poissonovo číslo pro korozivzdornou ocel je μocel = 0,3 [7]. 

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

Tab. 5.1 – Výsledky stanovené z tahové zkoušky pro korozivzdornou ocel AISI 316L a titanovou 

slitinu Ti6Al4V [16]. 

Vzorek 
Korozivzdorná ocel AISI 316L Titanová slitina Ti6Al4V 

E [MPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] E [MPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] 

Vzorek 1 212 000 904 979 106 000 921 1031 

Vzorek 2 209 000 887 972 106 000 920 1037 

Vzorek 3 208 000 885 980 105 000 915 1034 

Průměr 209 666 892 977 105 666 919 1034 
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5.3 ANALÝZY DLAH PRO DISTÁLNÍ TIBII 

5.3.1 Okrajové podmínky 

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], [17], [26]. Při chůzi do schodů může síla narůst až 6,16 násobek tělesné hmotnosti.  

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. 5.2. Síla byla 

rozložena pomocí vícebodové vazby (MPC) na kloubní plochu kolenního kloubu s ohledem 

na CT snímky. 

 

Obr. 5.2 – Aplikace zatěžující síly a nahrazení kolenního a hlezenního kloubu pro srostlou holenní 

kost a mediální dlahu. 
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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. 5.2. 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 a anterolaterální dlahu 

jsou okrajové podmínky analogické. 

5.3.2 Výsledky numerické analýzy 

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. 4.5. 

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. 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.  

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. 5.3. 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 konstantní hodnotou modulu pružnosti  

Emed = 1316 MPa a Emean = 3320 MPa. 
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Obr. 5.3 – 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). 

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

popisu materiálového modelu maximálně o 0,15%, viz Tab. 5.2. 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.   

Tab. 5.2 – 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 
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Z Tab. 5.3 vyplývá, že při úspěšné léčbě, kdy celková síla se rozloží 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 

u dlahy (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%.  

Tab. 5.3 – Porovnání redukovaného napětí dle hypotézy HMH u mediální dlahy (materiál dlahy 
korozivzdorná ocel, zatížení jednotkovou silou) na srostlé holenní kosti. 

 

Napětí 

v  šroub

u σHMHmed 

[MPa] 

Procentuální 

rozdíl napětí 

v šroubu [%] 

Napětí 

v dlaze 

σHMHmed 

[MPa] 

Procentuální 

rozdíl napětí 

v dlaze [%] 

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 

 
 

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 analýz implantátů v přímé interakci 

s kostní tkání, kdy zatížení přenáší hlavně kost. Je to způsobeno tím, že modul pružnosti má 

dominantní vliv na tuhost (celkové posuvy) kosti. 

Numerické analýzy pro anterolaterální dlahu proběhly analogicky jako u mediální dlahy. 

Kompletní výsledky jsou uvedeny v plném textu dizertační práce. 
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6 METODIKA TESTOVÁNÍ DLAH 

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. Pro experimenty byly vytvořeny dřevěné 

přípravky ze získaných CT snímků. Testování proběhlo pro sérii čtyř prototypů mediální 

a anterolaterální dlahy pro léčbu zlomenin distální tibie od firmy Medin, a.s., viz Obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1 - Zkoušené prototypy implantátů firmy Medin, a.s. 

6.1 ZATÍŽENÍ DLAHY AŽ DO JEJÍHO SELHÁNÍ (TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA) 

Vzorky č. 1 byly stlačovány na trhacím stroji TESTOMETRIC M500 – 50 CT. 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 celý vzorek (dlaha, šrouby a přípravek). 

Zájmová oblast vypovídá o lineárním chování dlahy upevněné na přípravku. 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 tyto 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. 6.2.  
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Obr. 6.2 – Mediální dlaha – závislost síly na posunutí při tlakové zkoušce (tříštivá zlomenina). 

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. 

Statické přetížení anterolaterální dlahy proběhlo analogicky jako pro mediální dlahu. 

Anterolaterální dlaha upevněná na přípravku má lineární chování do zatížení FSa = 250 N. Průběh 

celkové síly FS na posunutí u pro anterolaterální dlahu je uveden v dizertační práci. 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. 

6.2 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. 6.3. 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 
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mezi proximální a distální části přípravku. Tuhost snímače nenahrazuje zcela zhojenou kost, ale 

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

plnou zátěž končetiny.  

 

Obr. 6.3 – Zatížení mediální dlahy s použitím snímače síly. 

Experimenty proběhly pro zbylé 3 vzorky dlah pro distální tibii. Na Obr. 6.4 je pro ukázku 

zobrazen graf závislosti síly přenesené dlahou na síle přenesené kostí. Celková síla FS byla postupně 

zvyšována o krok 50 N až do hodnoty 400 N.  

 

Obr. 6.4 – 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.  

6.3 ANALÝZA OVÁLNÉHO OTVORU MEDIÁLNÍ DLAHY (TŘÍŠTIVÁ ZLOMENINA) 

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 mediální dlahy byl analyzován touto metodou. 

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. 6.5. 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. 

 

Obr. 6.5 – Průběh ohybového napětí dle HMH hypotézy pro FSespi = 140 N (ESPI metoda). 
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6.4 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 proti únavě. Únavové analýzy ukázaly kritická místa implantátů a částečně tak potvrdily 

oblasti dle numerických analýz, které je vhodné optimalizovat pro zvýšení spolehlivosti těchto dlah. 

U vzorků č. 2 – 4 byly provedeny únavové experimenty na hydraulickém pulsátoru INOVA ZUZ 100, 

viz Obr. 6.6. Tento přístroj je k dispozici na Katedře aplikované mechaniky, VŠB-TUO. 

6.4.1 Dynamické zatížení mediální dlahy 

V první fází je mediální 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. 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.  

 

Obr. 6.6 – Upnutí mediální dlahy do hydraulického biaxiálního pulsátoru (INOVA ZUZ 100). 
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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. 6.7. 

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. Výsledky zbylých vzorků mediální dlahy jsou 

uvedeny v plném textu dizertační práce a v Tab. 6.1. 

 

Obr. 6.7 – Vznik trhlin u vzorku č. 2 – mediální dlaha. 

Tab. 6.1 – Výsledky únavové zkoušky mediální dlahy 

Vzorek 

 

Počet cyklů 1. fáze (Fsm1 = 500 N) 

N1 [-] 

Počet cyklů 2. fáze (Fsm2 = 600 N) 

N2 [-] 

Vzorek č. 2 500 000 127 692 

Vzorek č. 3 422 875 0 

Vzorek č. 4 161 159 0 
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6.4.2 Dynamické zatížení anterolaterální dlahy 

V první fází je anterolaterální 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.  

Na Obr. 6.8 lze vidět u vzorku č. 2, že trhlina vznikla v místě uzamykatelného otvoru 

pod oválným otvorem. 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 sytému o 6 mm.  

 

Obr. 6.8 - Vznik trhlin u vzorku č. 2 – anterolaterální dlaha. 

Vysoký rozptyl je dán manuálním postupem při upevnění dlahy na přípravek. Tím je dobře 

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. Výsledky zbylých vzorků 

anterolaterální dlahy jsou uvedeny v plném textu dizertační práce a v Tab. 6.2. 

Tab. 6.2 – Výsledky únavové zkoušky anterolaterální dlahy 

Vzorek 
Počet cyklů 1. fáze (Fsa1 = 250 N) 

N1 [-] 

Počet cyklů 2. fáze (Fsa2 = 300 N) 

N2 [-] 

Vzorek č. 2 500 000 9 768 

Vzorek č. 3 500 000 125 228 

Vzorek č. 4 400 180 0 



27 

7 OPTIMALIZACE DLAH PRO DISTÁLNÍ TIBII 

Pro snížení napětí a zvýšení únavové odolnosti se doporučují úpravy stávající mediální dlahy 

dle Obr. 7.1. 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. 

Vzhledem k výsledkům únavové analýzy se navrhuje odstranění otvorů pro K-dráty 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. 

V uzamykatelném otvoru, označeném v Obr. 7.1 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. 7.1 – Návrh optimalizace mediální dlahy. 

Pro snížení napětí a zvýšení únavové odolnosti se doporučují úpravy stávající anterolaterální 

dlahy dle Obr. 7.2. Jedná se o rozšíření dlahy v místě oválného otvoru o 0,5 až 1mm na jednu stranu 

a úprava zabolení tak, aby rozšíření pozvolně navazovalo na zbylé části dlahy. Rozšíření na druhou 

stranu se vzhledem k umístění dlahy v blízkosti lýtkové kosti (fibuly) nedoporučuje. 

 

Obr. 7.2 - Návrh optimalizace anterolaterální dlahy. 
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8 VOLÁRNÍ DLAHA PRO DISTÁLNÍ RADIUS 

Kromě implantátů na distální tibii proběhly ve firmě Medin a.s. experimenty pro volární dlahu 

na distální radius. Tato dlaha se používá při zlomeninách distálního rádia pro komplikované 

intraartikulární zlomeniny. Je především určena pro správnou repozici zlomeniny a stabilizaci 

fragmentů. 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. 8.1. 

 

Obr. 8.1 – Způsoby namáhání volární dlahy na vřetenní kost [22]. 

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. 

Pro ukázku jsou zde znázorněny výsledky tahové zkoušky na Obr. 8.2. U experimentu byla 

simulována víceúlomková intraartikulární zlomenina. Maximální zatížení 530 N způsobilo přetržení 

šroubů v proximální části [22]. Výsledky z ostatních experimentů jsou uvedeny v plném textu 

dizertační práce. 

 

Obr. 8.2 – Volární dlaha pro zkoušce tahem v ose vřetenní kosti [22]. 
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9 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 4.2. 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, kdy kostní tkáň je popsána 100 různými 
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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.  

9.1 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 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 
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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.  

9.2 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 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. 
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10 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. 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 
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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. 

10.1 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 
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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.  

10.2 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. 

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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