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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou fyziologického, degenerativního a 

pooperačního stavu bederní páteře. Problém byl řešen výpočtovým modelováním pomocí 

metody konečných prvků. Pro toto řešení bylo potřeba vytvořit vhodné výpočtové modely. 

S fyziologickým stavem páteře byly porovnávány případy bederní páteře s různou úrovní 

závažnosti spondylolistézy, případy bederní páteře s různým sakrálním úhlem a bederní páteře 

se zavedeným fixátorem. Na základě vykonaných analýz bylo zjištěno, že degenerativní stavy 

mají velký vliv na rozložení napětí v ploténkách i v samotném obratli. S rostoucím stupněm 

spondylolistézy v porovnání s fyziologickým stavem napětí na ploténkách roste, zatímco napětí 

v řezu obratle klesá. Dále spondylolistéza ovlivňuje celkový silový tok, čím závažnější 

spondylolistéza je, tím více se silový tok přesouvá na zadní kloubní vazy. Nejlepších vlastností 

vzhledem k fyziologickému stavu dosahoval model se zavedeným fixátorem.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

bederní páteř, metoda konečných prvků, spondylolistéza, fixátor, normálové a smykové napětí, 

normálová a tečná složka síly, kostní tkáň  

 

 

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the comparative analysis of the physiological, degenerative and 

postoperative state of the lumbar spine. The problem was solved by computational modeling 

using the finite element method. For this solution, it was necessary to create appropriate 

computational models. The spine physiological state was compared with cases of the lumbar 

spine with different levels of spondylolisthesis, cases of the lumbar spine with different sacral 

angles, and cases of lumbar spine with applied fixators. Based on the performed analyses, it 

was found that spine degenerative state has a great influence on the distribution of stress in 

the vertebral discs and the vertebra itself. Compared to the physiological state, with increasing 

level of the spondylolisthesis the stress in the vertebral discs increases, while the stress in 

the vertebral section decreases. Furthermore, the spondylolisthesis affects the force flow. 

The higher the level of the spondylolisthesis, the more the force flow is shifted onto the 

posterior articular ligaments. The best results in terms of the spine physiological state were 

achieved with the applied fixator model. 

 

KEYWORDS 

lumbar spine, finite element method, spondylolisthesis, implant, normal and shear stress, 

normal and tangential component of force, bone tissue 
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1 ÚVOD 
Znalost lidského těla a principů v něm probíhajících mohou být velmi nápomocné v oblasti 

technologie. Napodobení konstrukčního řešení odehrávající se u živých organismů může být 

využito k vývoji nových technických řešení. Například u páteře se během evoluce vyvinula 

funkce ochrany míchy, čímž se zabránilo nadměrnému namáhání během pohybu těla. Její 

pevnost a tuhost později poskytly základ pro vývoj axiální kostry jako podpory těla, zejména 

u suchozemských živočichů. Lidská páteř jako systém vazů, šlach, svalů a kostí je výjimečně 

flexibilní struktura, která dokáže účinně nést zátěž a rovnoměrně ji distribuovat do dalších 

členů, proto její základní vlastnosti mohou sloužit jako inspirace pro nově se vyvíjející 

technologie. Podobně stabilizován jako páteř je například lodní stožár. 

Mezi nejrizikovější poškození kosterní soustavy patří právě poranění či onemocnění páteře, to 

se často musí řešit operativní léčbou. Operativní léčba je řešena stabilizací poraněné oblasti 

páteře zavedením fixátorů. Použití vnitřní fixace jako nástroje pro stabilizaci a korekci 

deformity bylo jedním z největších pokroků moderní chirurgie. Za posledních 100 let prošla 

oblast chirurgie páteře jednou z největších transformací v medicíně. Nejvýznamnější pokrok, 

který se odehrál v posledních třech desetiletích tohoto období, byl vývoj implantátů a fúze. Tyto 

inovace umožňují bezpečnější a účinnější metody léčby, zlepšení výsledků a kvality života 

pacientů.  

Pro další zlepšení operativní léčby je důležité pochopení páteře z hlediska biomechaniky. Ta 

umožňuje bližší nahlédnutí do samotných chodů odehrávajících se na páteři degenerované či se 

zavedeným fixátorem, jako je přenos zatížení mezi jednotlivými obratli, ploténkami a vazy. 

Tato práce se tedy proto zabývá srovnáním fyziologického, degenerativního a pooperačního 

stavu páteře.  
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2 ANALÝZA PROBLÉMOVÉ SITUACE 
Bolest dolní části zad je jednou z hlavních poruch pohybového aparátu. Degenerativní změny 

různého rozsahu nacházíme na páteři každého člověka, a to jak asymptomatické, tak i chronické 

a akutní. Příčiny poškození bederní páteře jsou různé, od akutního úrazu, přes přetěžování zad 

například profesionálními sportovci, až po vrozené vady páteře. Dále se jedná o přirozené 

změny meziobratlových plotének obratlů, kloubů a vazů, které se objevují v průběhu stárnutí 

nebo vlivem špatného držení těla. Všechny tyto změny mohou vést ke dráždění a útlaku nervů 

vystupujících z páteře nebo probíhajících páteřním kanálem. Nad úrovní druhého bederního 

obratle mohou také vést k přímému útlaku míchy.  

Ve všech případech je upřednostňována nechirurgická léčba, jako je fyzioterapie, posílení svalů 

přímo spojených s činností bederní páteře, dále se používají léky a injekce ke zmírnění bolesti. 

Jako poslední možnost je chirurgický zákrok, přičemž nejčastějším zákrokem je spinální fúze. 

A zde nastává otázka, zda již daný případ operovat nebo operaci odložit. Operační zákrok je 

velký zásah pro tělo (provádí se v celkové anestezii), ale také je prokázáno, že po operaci 

některých pacientů dochází ke zvýšení napětí na vedlejších nefúzovaných úrovních, což může 

vést k další degeneraci.  

Přesné a klinicky relevantní modelování biologických systémů, jako je lidská bederní páteř, je 

náročné, ale nese potenciál podstatně zvýšit kvalitu péče o pacienta. Spondylolistéza bederní 

páteře je stav, který běžně postihuje děti i dospělé. Projevuje se frakturou nebo vývojovou 

anomálií. Studium závažnosti skluzu a lepší znalost biomechaniky spondylolistézy může 

pomoci při formulaci léčebných strategií, jako fixace páteře páteřními implantáty. Z hlediska 

biomechaniky je možné posoudit, jaké síly působí na dané obratle, ploténky a vazy v případě 

fyziologického, degenerativního a zafixovaného stavu, a tyto stavy spolu porovnat. Dále, 

u fixovaného stavu posoudit, zda dochází ke změnám na sousedních nefúzovaných úrovních 

bederní páteře.  

Studií ohledně bederní páteře je nespočet, pojednávají například o různých fixačních 

implantátech a jejich vlivu na stabilitu páteře, další studie se zabývají správným umístěním 

daných fixátorů do páteře. Dále existují studie ohledně nelinearity modelu materiálu atd. Tato 

studie byla provedena ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno na požadavek chirurga vyšetřit 

vliv spondylolistézy na celkový přenos sil v bederní páteři, další degenerace spojené s touto 

poruchou a vliv následné fixace porušeného segmentu.  
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3 FORMULACE PROBLÉMU 
Degenerativní onemocnění páteře, při kterém dochází k dislokaci obratlů, může vyústit až 

v operativní léčbu. Odhad kritického posunu obratle L5 vůči křížové kosti S1 z hlediska 

biomechaniky může výrazně pomoci chirurgům s rozhodnutím, zda již daného pacienta 

operovat nebo operaci odložit. Při samotném zákroku je snahou dislokovaný bederní obratel 

posunout a fixátorem zajistit tak, aby docházelo k lepšímu přenosu zatížení. 

Řešený problém je tedy formulován takto:  

Srovnávací analýza fyziologické, degenerativní a pooperační bederní páteře pomocí 

výpočtového modelování.  
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4 CÍLE ŘEŠENÍ 
Cíle plynoucí ze zadání práce a dané problematiky jsou následující:  

- vypracování rešeršní studie řešené problematiky 

- tvorba a úprava výpočtových modelů na základě dat z počítačové tomografie 

- zvolení vhodných mechanických veličin pro porovnání fyziologického, degenerativního  

  a pooperačního stavu bederní páteře 

- analýza výsledků a závěr 
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5 SYSTÉM PODSTATNÝCH VELIČIN 
V této části je vymezen systém podstatných veličin, který je rozložen do 7 podmnožin. 

Vyšetřovaným objektem je bederní páteř ve fyziologickém stavu, bederní páteř 

v degenerativním stavu a bederní páteř se zavedeným fixátorem.   

 

Podmnožina S1 (geometrie a topologie) 

Geometrii a topologii objektu tvoří bederní páteř skládající se z pěti obratlů, meziobratlových 

plotének a meziobratlových kloubů. Geometrie obratlů fyziologického stavu páteře je získána 

z volně dostupného generátoru bederní páteře (Lumbar model generator) a geometrie 

degenerovaného stavu páteře je vytvořena pomocí snímků z magnetické rezonance konkrétní 

pacientky, geometrie fixátoru je poskytnuta vedoucím práce. Vzájemné interakce jsou 

znázorněny pomocí kontaktů.  

 

Podmnožina S2 (podstatné vazby objektu na okolí) 

Vazby na okolí jsou reprezentovány zamezením posuvu na spodní část modelované části páteře.  

 

Podmnožina S3 (aktivace objektu) 

Aktivace objektu je realizována silovým působením na horní část modelované bederní páteře, 

které prezentuje hmotnost lidského těla.  

 

Podmnožina S4 (ovlivnění objektu okolím) 

V tomto případě je objekt nejvíce ovlivňován zatížením a dále rozsahem degenerativní změny. 

Dalším významným aspektem ovlivňujícím objekt je volba materiálu. 

 

Podmnožina S5 (vlastnosti objektu)  

Motivací této práce je zjistit rozdíl mezi fyziologickým, degenerativním a pooperačním stavem 

bederní páteře, hlavními vlastnostmi objektu jsou tedy geometrie a materiálové charakteristiky 

bederní páteře a geometrie a materiálové charakteristiky fixátoru.  

 

Podmnožina S6 (projevy objektu) 

Reakce objektu jsou popsané tenzory napětí a deformace, které se projevují pohybem objektu 

a přenosem sil napříč objektem.  
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Podmnožina S7 (důsledky projevů) 

Při zatížení dojde k deformaci kontaktních míst, nejvíce jsou deformovány meziobratlové 

ploténky a kloubní vazy. Důsledky můžeme pozorovat v oblasti kontaktních tlaků a pomocí 

přenosu sil v kontaktech.  
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6 OBECNÁ OSTEOLOGIE 
Osteologie je nauka o kostech, které tvoří soustavu kosterní. Kosti mají žlutobílou barvu a jsou 

to pevné a tvrdé orgány. Spolu s chrupavkami, kloubními a vazivovými spoji tvoří pasivní 

pohybový aparát. [3] 

 

6.1 Struktura kosti 
Na všech kostech rozeznáváme kostní tkáň dvojího druhu – kostní tkáň kompaktní/hutná, 

substantia compacta a kostní tkáň trámčitá, substantia spongiosa.  

Kompaktní tkáň je tvořena válcovitými buňkami, jejichž středy prochází Haversovy kanálky, 

které zajišťují výživu, růst a obnovu kostní tkáně. [3] 

Spongiósní kostní tkáň svou strukturou připomíná houbu. Skládá se z jednotlivých trámců, 

které jsou rozloženy tak, aby kost nejlépe odolávala vnějšímu zatížení. Spongiósní kost se 

významně podílí na remodelaci kostní tkáně. [3] 

Dále jsou kosti obalené ve vazivovém obalu zvaném okostice, periosteum. Ta nejenže má 

funkci krycí, ale také zásobuje kostní tkáň kyslíkem a živinami. [3] 

 

Obrázek 1: Struktura kosti [14] 

 

6.2 Základní stavba kosti  
Obecně rozeznáváme tři druhy kostí, a to dlouhé, krátké a ploché.  

Mezi kosti dlouhé řadíme například kost stehenní, jsou to kosti s dutým tělem. Povrch kosti je 

tvořen tenkou vrstvou kompaktní kosti, uvnitř se nachází spongiosní kost uspořádaná 

do kostních trámečků dle namáhání kosti. Dutiny těchto kostí jsou vyplněny kostní dření. [3] 

I krátké kosti jsou na povrchu tvořeny vrstvou kompaktní kosti označovanou jako kost 

kortikální. Vnitřek kosti je vyplněn spongiosní kostí. Mezi krátké kosti se řadí například obratle 

či zápěstní kůstky. [3] 
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Poslední skupina, ploché kosti, je tvořena na vnějším i vnitřním povrchu vrstvou kompaktní 

kosti, mezi těmito vrstvami se nachází spongiosní kost se silnější trámčinou. Patří sem například 

kost lebeční, kost pánevní nebo kost hrudní. [3] 

 

6.3 Mechanické vlastnosti kosti  
Kost je velmi pevný materiál, nejlépe odolává zatížení ve směru své dlouhé osy. Například 

bederní obratel při zatížení ve směru osy páteře unese zatížení až 620 kg (jedná se o hodnotu 

naměřenou experimentálně po vyjmutí z organismu). Dvakrát menší pevnost vykazují kosti 

při zatížení ohybem. Nejhůře kosti snášejí namáhání zkrutem. [3] 

 

6.4 Frostova hypotéza 
Doktor Harold M. Frost navrhl koncept popisující mechanismus růstu, modelace a remodelace 

kostní tkáně. Vysvětlil zpětnou vazbu tzv. mechanostat, který říká, že změna struktury kostní 

tkáně závisí na hodnotě přetvoření1. Rozsahy přetvoření určují zda, kdy, kde dochází 

k remodelaci či modelaci kostní tkáně. [65]  

Na následném obrázku jsou zobrazeny rozsahy přetvoření, při kterých dochází k nezatíženému 

stavu, fyziologickému zatěžování, mírnému přetížení a patologickému přetížení, kde dochází 

ke zlomenině. 

 

 

Obrázek 2: Frostova hypotéza [72] 

 

 
1 Přetvořením je myšlena poměrná deformace.  
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7 ANATOMIE PÁTEŘE 
Páteř, columna vertebralis, je osová kostra trupu. Páteř 

člověka se skládá ze 33 obratlů, vertebraes, oddělených 

meziobratlovými ploténkami. Dělí se na 5 částí – krční, 

cervical, (7 krčních obratlů, C1 - C7), hrudní, thoracic, 

(12 hrudních obratlů, Th1 – Th12), bederní, lumbar, 

(5 bederních obratlů, L1 – L5), křížovou, sacral, 

(5 křížových obratlů, S1 – S5) a kostrční, coccyx, 

(4 kostrční obratle, Co1 – Co4). Každá část je 

charakterizována rozdílnou strukturou obratle. 

Hlavní funkcí páteře je funkce ochranná - ochrana 

míchy, která vede páteřním kanálem, funkce 

nosná – nese váhu těla nad pánví, oporná – tvoří 

středovou osu těla a funkce pohybová – má vliv 

na držení těla a na pohyb. [1]  

 

7.1 Stavba obratle  
Každý z obratlů se skládá ze tří složek: tělo obratle, 

oblouk obratle a výběžky.                                                

Tělo obratle, corpus vertebrae, tvoří přední část 

každého obratle, je to jeho nejmohutnější část, a je to 

komponenta nesoucí váhu těla. Mohutnost těla obratle 

se zvyšuje ve směru od krku k páteři s rostoucí silou 

od hmotnosti lidského těla na jednotlivý obratel. Tělo 

obratle je krátká kost vyplněna spongiózní kostí. 

Spongiózní kost je tvořena kostními trámci, které jsou 

orientovány ve směru největšího zatížení. Jednotlivá těla 

obratle jsou od sebe oddělena meziobratlovou 

ploténkou. [3] 

 

Oblouk obratle, arcus vertebrae, tvoří zadní aspekt každého obratle. Spolu s obratlovým tělem 

vytváří obratlový oblouk uzavřený otvor. Tyto otvory sousedících obratlů formují páteřní kanál, 

který uzavírá míchu. [3] 

 

Výběžky, processus, slouží k pohyblivosti páteře a jsou napojeny k oblouku obratle. Jsou to 

místa svalových úponů. Tahem svalů za výběžky se jednotlivé obratle vůči sobě naklánějí a 

otáčejí. Výběžky se dělí na výběžky kloubní, příčné a trnové. [3] 

 

7.1.1 Obratle krční, vertebrae cervicales 
Obratle krční jsou značeny zkratkou C1 – C7. Mají nízká, oválná těla, kraniokaudálně 

prosedlá, širší ve směru příčném než ve směru předozadním. Trnové výběžky jsou krátké a 

na koncích rozdvojené (mimo C1 a C7). Příčné výběžky končí ve dvou hrbolcích. Nejmenším 

obratlem na krční páteři je obratel C3. Obratle C1 a C2 mají zvláštní tvary. [3] 

Obrázek 3: Přední a zadní pohled na celou 

páteř [51] 



12   

 BRNO 2020 

Obrázek 5: Bederní obratel a bederní část páteře [52] 

První krční obratel - atlas, nosič (C1), nemá tělo, je tvořen dvěma oblouky. Druhý krční 

obratel – axis, čepovec (C2), má typický tvar krčního obratle, navíc z obratlového těla kraniálně 

vybíhá tzv. zub čepovce, ve tvaru sloupce. Ten slouží ke spojení s C1. [3] 

 

7.1.2 Obratle hrudní, vertebrae thoracicae  
Obratle hrudní, značeny Th1 – Th12, se svým tvarem nejvíce blíží typickému tvaru obratle. 

Těla jsou vysoká a předozadně hluboká. Jejich výška roste kaudálně od Th1. Těla Th1 a Th2 

připomínají tvarem obratle krční, pro těla Th4 – Th9 bývá charakteristická asymetričnost, 

poslední dva hrudní obratle, tedy Th11 a Th12 se tvarem blíží tvaru bederních obratlů. [3] 

 

 

 

Obrázek 4: Obratel krční a obratel hrudní [53] 

 

7.1.3 Obratle bederní, vertebrae lumbales 
Obratle bederní jsou značeny zkratkou L1 – L5 a jsou ze všech obratlů největší. Těla obratlů 

jsou vysoká a transversálně rozměrnější. Tělo obratle L5 je vpředu vyšší než na zadní straně, to 

způsobuje typické zalomení mezi L5 a S1 (tzv. promontorium). Oblouk bederních obratlů je 

mohutný. Výběžky trnové mají tvar ze stran oploštělých čtverhranných destiček. Kloubní 

výběžky jsou vysoké. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 BRNO 2020 

7.1.4 Kost křížová, os sacrum 
Kost křížová je tvořena srostlými obratli sakrálními, vertebrae sacrales, které se značí S1 – S5, 

a je jednak součástí páteře, tak součástí pánve. Je kraniálně široká a kaudálním směrem se 

zužuje. [3] 

 

7.1.5 Kost kostrční, os coccygis 
Kost kostrční tvoří spojení kostrčních obratlů, vertebrae coccygeae, se zkratkou Co1 - Co5. 

Oblouky těchto obratlů zanikly. Ve vrchní části vyčnívají pouze zbytky oblouku tzv. kostrční 

rohy. Mezi křížovou kostí a kostrčí je synchondrosa. [3] 

 

 

Obrázek 6: Kost křížová [53] 

 

7.2 Spojení na páteři  
Těla obratlů jsou vzájemně spojena třemi způsoby: chrupavčitými spoji, vazivovými spoji a 

meziobratlovými klouby. [3] 

 

7.2.1 Chrupavčité spoje páteře 
Mezi pohyblivými sousedními obratli tvoří symphyses intervertebrales, které mají za základ 

chrupavčité meziobratlové destičky, disci intervertebrales. První destička se nachází mezi 

obratlem C2 (axis) a C3, poslední mezi L5 a S1. Jejich výška roste kraniokaudálně. Celková 

výška destiček činí pětinu až čtvrtinu celkové délky páteře. Plochy destiček tvarově opisují 

sousední terminální plochy obratlových těl. Každá destička má v okrajích malou vrstvu hyalinní 

chrupavky, která srůstá s těly sousedních obratlů. Samotný disk je tvořen vazivovou 

chrupavkou, nucleus pulposus, a fibrózním vazivem, anulus fibrosus. [3] 

Nucleus pulposus je jádro uložené uvnitř každého disku. Má kulovitý tvar, při pohybu páteře 

se kolem tohoto útvaru obratle vůči sobě naklánějí. [3] 
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Anulus fibrosus je prstenec vláken fibrózního vaziva a vazivové chrupavky na obvodu disku. 

Na vnějším okraji disku se vlákna překřižují a tím vytváří pevnější strukturu. Při pohybu obratlů 

kolem nucleus pulposus je na jedné straně anulus fibrosus namáhán tahem a na druhé tlakem. 

[3] 

 

Obrázek 7: Meziobratlová ploténka [54] 

 

7.2.2 Vazivové spoje páteře 
Mezi vazová spojení páteře patří ligamenty, které zahrnují dlouhé a krátké vazy.  

Dlouhé vazy páteře podélně poutají téměř celou páteř a patří k nim přední podélný vaz, 

ligamentum longitudinale anterius, spojující obratle po přední straně páteře, zadní podélný vaz, 

ligamentum longitudinale posterius, který propojuje obratle po zadní straně a poslední dlouhý 

vaz páteře,  ligamentum sacrococcygeum posterius superficiale, se táhne po zadním povrchu 

kosti křížové. [3] 

Ke krátkým vazům patří ligamenta flava, která spojují obratlové oblouky. Napínají se při 

ohybu páteře a jsou z elastického vaziva. Dále sem spadají ligamenta intertransversaria, která 

spojují příčné výběžky a jsou nejsilnější v bederní části páteře. Ligamenta interspinalia spojují 

trnové výběžky. Jsou to vazy z pevného nepružného vaziva omezující rozevírání obratlových 

trnů při předklonu. Poslední z krátkých vazů je retinaculum caudale cutis, jež se táhne od hrotu 

kostrče k přiléhající kůži. [3] 

 

7.2.3 Meziobratlové klouby 
Jsou to klouby mezi sousedními obratli. 

Kloubní plochy mají různý tvar, záleží na části 

páteře. Určují rozsah pohybů v daném úseku. 

Klouby jsou obalené ve vazivových kapsulích. 

[3] 

 

 

 
Obrázek 8: Vazy páteře [69] 
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7.3 Páteř jako celek 
Celková délka páteře dospělého člověka je přibližně 35 % výšky těla. 

Má typická zakřivení v předozadním směru, lehce může být 

vybočena ve frontální rovině. [3] 

Předozadní obloukovité zakřivení konvexní dopředu se nazývá 

lordosa. Opakem, tedy zakřivení dozadu, je kyfosa. Na páteři se tato 

dvě zakřivení ve směru kraniokaudálním střídají, a to od vrchu 

lordosa krční (vrchol C4 – C5), dále kyfosa hrudní (vrchol 

Th6 – Th7), po ní lordosa bederní (vrchol L3 – L4) , mezi L5 a S1 

následuje promontorium, kost  křížová je zakřivena kyfoticky. [3] 

Vybočení ve frontální rovině se nazývá skoliosa. Téměř každá páteř 

v klidu mírně vybočuje, to se označuje jako fyziologická skolioza. 

Skoliosa vzniká i přechodně při nesymetrické jednostranné zátěži. 

[3] 

 

7.4 Pohyblivost páteře 
Pohyblivost páteře je dána součtem pohybů mezi jednotlivými 

obratli. Pohyby jsou umožněny tahem/tlakem jednotlivých 

meziobratlových destiček kolem jejich jádra, rozsah pohybu je 

úměrný relativní výšce destičky vzhledem k její ploše. Zároveň je 

pohyb omezován tvarem a sklonem kloubních ploch a obratlových 

trnů. Pohyby jsou rozděleny do čtyř hlavních skupin, které se spolu 

vzájemně kombinují: [3] 

1. Předklony a záklony – anteflexe a retroflexe 

2. Úklony  - lateroflexe 

3. Otáčení – rotace či torze 

4. Pérovací pohyby  

 

7.5 Stabilita páteře 
Ve své knize popisují White a Panjabi [6] klinickou nestabilitu jako ztrátu schopnosti páteře 

při fyziologickém zatížení zachovat svůj vzorec posuvů jednotlivých částí, tudíž dochází 

k počátečnímu deficitu či k jeho zhoršování, celkové deformitě páteře a k bolesti. Stabilita 

páteře je zajištěna meziobratlovými klouby, meziobratlovými ploténkami a vazy. Identifikace 

úrovně nestability je náročná, jednou z taktik je Denisova teorie tří sloupců. Dle ní se páteř 

imaginárně rozdělí do tří sloupců. Přední sloupec se skládá z přední poloviny těla obratle, 

přední poloviny ploténky a předního podélného vazu. Prostřední sloupec je tvořen zadní 

polovinou těla obratle, zadní polovinou ploténky a zadním podélným vazem. Zadní sloupec 

sestává z oblouku a výběžků obratle, z meziobratlových kloubů a zadního vazového uskupení.  

 

Obrázek 9: Zakřivení 

páteře [51] 
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Obrázek 11: Zatížení páteře při zvedání závaží [8] 

 

Obrázek 10: Denisova teorie tří sloupců [66] 

 

Haher [67] popsal, jak zranění v různých sloupcích ovlivňuje centrum rotace páteře 

při předklonu a záklonu a také jak ovlivňuje osu rotace při krutu páteře. Stabilita může být 

zajištěna páteřní fixací. Typ nestability určuje typ a aplikaci konstrukčního vybavení.  

 

7.6 Zatížení páteře 
Když páteř zaujme fyziologickou vzpřímenou polohu, těžiště může být daleko před páteří. 

Přední umístění těžiště těla působí na páteř ohybovým momentem, svaly připojené k páteři a 

také břišní svaly, které vyvíjejí tlakové zatížení páteře, tento ohybový moment vyrovnávají. 

Zatížení lidské páteře je tedy součtem působení hmotnosti, vnějších sil a momentů vyvolaných 

fyzickou aktivitou a svalových napětí.  Tlakové zatížení je podstatně větší, pokud člověk drží 

před trupem břemeno o dané váze. Těžiště se posouvá více dopředu, a jelikož jsou momentová 

ramena svalů krátká, musí být svaly vyvinuta výrazně větší vyrovnávací síla. [7] [8] 

 

W = 500 N (2/3 váhy těla) 

W1 = 10 N 

a1 = 5 cm (momentové rameno od svalu) 

b1 = 30 cm (momentové rameno od závaží W1) 

c1 = 8 cm (momentové rameno od působiště váhy těla) 

θ = 30° 

Výsledná tlaková síla je rovna 1300 N 
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Lumbosakrální oblast nese při vzpřímeném stoji přibližně 0,82 až 1,18 

váhy lidského těla. Zatížení, vyvinuta na lumbosakrální oblast 

při fyziologické vzpřímené poloze, zahrnují axiální síly i výsledné 

translační síly, způsobené lordotickým zakřivením. Například velikost 

úhlu křížové kosti S1 ve vztahu k obratlovému tělu L5 může významně 

ovlivnit patologické procesy, a to traumatické i degenerativní. Čím je 

tento úhel větší, tím se zvyšují i zmíněné translační síly. Schopnost 

odolávat těmto silám závisí na orientaci a pevnostních 

charakteristikách plotének, meziobratlových kloubů a vazů. Pokud je 

tato schopnost snížena poškozením jedním z jmenovaných, může 

vzniknout spondylolistéza, blíže popsaná v kapitole 3.6.1. [5] 

 

 

 

7.7 Degenerativní onemocnění bederní páteře  
Degenerativní onemocnění páteře jsou postupné změny na páteři, které nastávají jako důsledek 

špatného držení těla, velkého přepínání páteře (např. profesionální sportovci), stárnutí nebo jako 

důsledek nehody (např. náhlého prudkého nárazu). Mezi častá onemocnění páteře patří 

degenerativní onemocnění meziobratlové ploténky, kdy může dojít k vyboulení disku, narušení 

kolagenních vláken či vyhřeznutí ploténky. Dalším onemocněním je degenerace 

meziobratlových kloubů (např. osteoartritida). Dále mohou probíhat degenerativní změny vazů, 

a to různé praskliny, nekróza či kalcifikace. V této diplomové práci bude řešeno degenerativní 

onemocnění zvané spondylolistéza, které je blíže popsáno v následující podkapitole. [4] 

 

7.7.1 Spondylolistéza 
Spondylolistéza je obecně posun obratle ventrálním směrem vůči vedlejšímu kaudálně ležícímu 

obratli nebo vůči křížové kosti. Dle příčiny vzniku se spondylolistéza dělí do šesti skupin. 

Typ 1 je tzv. dysplastická neboli vrozená spondylolistéza. Je způsobena vadou meziobratlových 

kloubů a obvykle se nachází mezi křížovou kostí S1 a obratlem L5. Tedy obratel L5 je vůči 

sakrální kosti posunut dopředu. [4] 

Typ 2, istmická spondylolistéza, je ze všech kategorií nejčastější. Zde je problém v místě mezi 

horním a dolním meziobratlovým kloubem. Typ 2A postihuje zejména profesionální sportovce, 

je způsoben přetížením. Na obratli vznikají mikrotrhliny, které vedou ke kompletní zlomenině. 

U typu 2B též vznikají mikrotrhliny, ty se však nevyvinou v celkovou zlomeninu, ale postupně 

zarůstají novou kostí. Tím v těchto místech kost roste a obratel je posouván ventrálním směrem. 

Při typu 2C vzniká stejně jako u typu 2A zlomenina, je ale způsobena traumatem, například 

při autohavárii. [4] 

Typ 3 je následkem stárnutí. Meziobratlové ploténky se zužují, kloubní fazety se k sobě 

přibližují. To vyvolává nestabilitu, která vede k posuvu obratle. Nejčastěji je tato změna 

pozorovatelná mezi obratli L4 a L5. [4] 

Obrázek 12: Zatížení 

lumbosakrální oblasti [5] 
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Obrázek 14: Spondylolistéza - měření a výpočet posunu obratle vůči 

křížové kosti [58] 

Typ 4 se podobá typu 2C. Také zde dochází ke zlomenině, nachází se všude jinde na obratli 

než u typu 2C. [4] 

Do typu 5 se řadí spondylolistézy způsobené nádory. Kosti jsou oslabeny, tvoří se zlomeniny 

a může dojít k prokluzu. [4] 

Typ 6, tzv. iatrogenní spondylolistéza může nastat důsledkem operace, např. laminektomie. [4] 

Dle velikosti prokluzu obratle rozdělujeme spondylolistézu do čtyř úrovní. Tyto úrovně jsou 

vyobrazeny na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 13: Spondylolistéza - úroveň posunu obratle L5 vůči křížové kosti S1 [57] 

 

Na dalším obrázku je naznačeno, jak se tento posun měří a vyhodnocuje.  
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8 IMPLANTÁTY BEDERNÍ PÁTEŘE 
Bederní implantáty jsou zařízení, která chirurgové používají ke stabilizaci a nápravě deformace 

páteře. Tyto implantáty se dělí na stabilizační a chirurgické.  

 

8.1 Stabilizační implantáty  
Stabilizační implantáty pomáhají obnovit a uchovat normální zarovnání bederní páteře. Během 

procesu fúze, tedy srůstu obratlů, udržují páteř stabilní. Tyto implantáty jsou považovány 

za dočasné, pokud dojde k úplné fúzi, mohou být odstraněny. Ve většině případů odstraněny 

nejsou. Mezi tyto implantáty patří stabilizační desky, šrouby, dříky, háčky, dráty a kabely. [9] 

 

8.1.1 Deskové implantáty 
Deskové implantáty se nejčastěji umisťují na přední stranu bederní páteře (obvykle na úrovni 

L5 – S1), kde zabraňují otevírání meziobratlového prostoru, při ohybu pacienta dozadu. Tím se 

předchází uvolnění klecových implantátů a narušení fúze. Jsou pomocí šroubů připevněny 

k tělu obratle. Desky jsou vyrobeny z titanu či nerezové oceli. [9] 

 

8.1.2 Šrouby 
Šrouby mohou mít různé rozměry a jsou vyrobeny z kovu, většinou z titanu nebo nerezové 

oceli. Tyto speciálně navržené šrouby jsou umístěny zezadu skrz pedikl až do těla obratle. Často 

se šrouby zavádí po obou stranách obratle. Šrouby jsou vzájemně spojeny deskou nebo jsou 

pomocí svorek připojeny ke společnému dříku, tak je zajištěna stabilita v postiženém místě 

bederní páteře. [9] 

 

8.2 Chirurgické implantáty 
Chirurgické implantáty, které se zavádí do páteře natrvalo, se nazývají klece. Ty plní mnoho 

funkcí. Udržují výšku disku mezi obratli a tím brání stlačování nervů, obnovují a uchovávají 

přirozené zarovnání páteře, zajišťují stabilitu bederní páteře, podporují fúzi a slouží i jako nosič 

fúzního materiálu (kostního štěpu). Klece mají různou velikost i tvar, některé jsou válcovité, 

jiné mají tvar kvádru. Jsou vyrobeny z různých materiálů, nejčastěji z kovu. Jsou umisťovány 

do prostoru disku, může být umístěna jedna či dvě klece. Konečná stabilita páteře závisí na fúzi, 

ta může být podpořena již zmíněným kostním štěpem, který stimuluje těla k rychlé produkci 

přirozené kostní tkáně. [10] 

 

Obrázek 15: Klecové implantáty [56] 
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Obrázek 16: Druhy páteřních implantátů [14] 

 

8.3 Zavádění implantátů 
Obecně se fixace na páteři mohou vykonávat ze zadního i předního přístupu. Výkony ze 

zadního přístupu jsou však mnohem častější. Jak již bylo zmíněno, tato diplomová práce se 

zabývá degenerativním onemocněním zvané spodylolistéza. To se nejčastěji operuje pomocí 

techniky PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) nebo TLIF (Transforaminal Lumbar 

Interbody Fusion). [11] [12] 

 

8.3.1 PLIF 
Chirurg dosahuje páteře zadním přístupem, dále se odřezává část obratlového oblouku, tak aby 

mohly být uvolněny nervy.  

 

Obrázek 17: PLIF - odstranění obratlového oblouku [13] 

 

Dále je odstraněna meziobratlová ploténka a meziobratlový prostor je pomocí různého řezacího 

náčiní upraven do požadované výšky.  
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Obrázek 18: PLIF - Úprava meziobratlového prostoru [13] 

 

Do takto upraveného meziobratlového prostoru je vkládána klec. Po zavedení se poloha 

implantátu radiologicky kontroluje, pokud je poloha potvrzena, může být implantát odpojen 

od zavaděče. Poté, co je implantát ve své finální poloze, je vložen kostní štěp.  

 

 

Obrázek 19: PLIF - zavedení klece [13] 

 

Finálním krokem je zavedení šroubů do sousedních obratlových těl, šrouby jsou vzájemně 

spojeny tyčemi a svorkami. [13] 

 

Obrázek 20: PLIF - finální zafixování páteře [13] 
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Obrázek 22: Efekt triangulace, efekt triangulace je úměrný stínované oblasti [5] 

8.3.2 TLIF 
Tato technika zavádění implantátu je velice podobná předchozí, tedy technice PLIF. Rozdíl je 

v tom, že se neotvírá páteřní kanál odstraněním páteřního oblouku. Klec je vložena do prostoru 

meziobratlové ploténky více ze strany. Šrouby jsou zavedeny stejným způsobem jako 

u techniky PLIF. [12] [13] 

 

Obrázek 21: Boční přístup operačního přístupu TLIF [13] 

 

8.3.3 Zavedení šroubů (efekt triangulace)  
Selhání rozhraní šroub - kost může být minimalizované vhodným umístěním šroubu do kosti. 

Pevně připojené rozbíhající se nebo sbíhající se šrouby (tzv. triangulace) poskytují zvýšený 

odpor proti vytržení šroubů. Efekt triangulace je tedy definován jako odpor vůči vytržení 

šroubů. Účinek triangulace je úměrný velikosti trojúhelníku pod šroubem a je ovlivněn orientací 

zátěže, konzistencí kosti, do které jsou šrouby umístěny. Tento efekt poskytuje vyšší stabilitu, 

zvyšuje šanci na dobré uchopení a snižuje pravděpodobnost uvolnění. [5] [60] 

 

 

 

 

8.4 Příčiny selhání  
U všech implantátu je po zavedení riziko selhání jedné nebo více částí. Může jít například 

o prasknutí šroubu či dříku vlivem opakovaného namáhání. Dalším problémem, který může 

nastat, je dislokace implantátů. To se může stát, pokud implantáty nebyly nainstalovány 
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dostatečně pevně, aby zůstaly na svém místě. Dále může dojít ke špatné volbě implantátu, kdy 

je zvolena špatná velikost. To může být následkem opakované bolesti. Ne všichni pacienti jsou 

vhodnými kandidáty na zavedení fixátoru, například kvůli měkkosti kostí. Někteří mohli být 

vybráni nesprávně a v důsledků toho může dojít ke zlomeninám. Při selhání páteřního 

implantátu obvykle dochází k revizní operaci. [59] 

 

 

Obrázek 23: vlevo - selhání šroubu; vpravo - vliv triangulace šroubů na selhání implantátu [60] 
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Obrázek 24: Parametry popisující páteř [42] 

9 REŠERŠE SHRNUJÍCÍ STUDIE S DANOU PROBLEMATIKOU 
 

Lumbar model generator: a tool for the automated generation of parametric scalable 

model of the lumbar spine [15] 

Bederní modely páteře dostupné v literatuře jsou většinou specifické modely založené 

na zobrazování magnetickou rezonancí (MR) nebo počítačovou tomografií (CT), to znamená, 

že se jedná o modely konkrétních pacientů. Modely generované z těchto snímků přesně 

reprezentují geometrii páteře daného pacienta. Generování těchto modelů je sice přesné, ale 

časově velmi náročné, a proto je v praxi nemožné generování těchto modelů pro každého 

pacienta zvlášť. Dále se používají zjednodušené geometrie, u idealizovaných modelů 

založených na průměrných rozměrech však často chybí anatomické detaily, které mohou 

ovlivňovat tlak na ploténky, rozsah pohybu a reakční síly. V této studii byl pomocí Matlabu 

vyvinut softwarový nástroj s názvem Lumbar model generator (LMG). Parametrický model byl 

porovnán s mužským datovým souborem a vykazoval anatomicky přesnou geometrii. [15] 

 

Predictive formula of ideal lumbar lordosis determined by individual pelvic incidence in 

asymptomatic elderly population [42] 

Tato studie udává ideální hodnoty zakřivení bederní páteře. Hodnoty byly získány pomocí 

postranních rentgenových snímků celé páteře včetně pánve asymptomatických dobrovolníků 

bez bolesti zad a bez předchozí operace zahrnující páteř nebo dolní končetinu. Z této skupiny 

byli vyřazeni dobrovolníci se skoliózou, spondylolistézou a dalšími degeneracemi. Hodnoty, 

které dále byly prověřeny regresní analýzou, jsou zobrazeny v následující tabulce spolu 

s obrázkem páteře, na kterém jsou veškeré hodnoty vykresleny. V tabulce jsou zobrazeny také 

parametry z jiného zdroje dle Le Huec. [42] [43] 
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Obrázek 25: Porovnávané stabilizační systémy [27] 

Tabulka 1: Parametry popisující bederní páteř [42] 

Parametr Průměrná hodnota ± 

směrodatná odchylka 

Hodnoty dle Le Huec 

[43] 

LL Lumbar lordosis  -57,5 ± 9 43 – 61° 

ULL Upper lumbar lordosis  -1,9 ± 6,1  

MLL Middle lumbar lordosis  -16,1 ± 5,2  

LLL Lower lumbar lordosis -39,7 ± 6,8  

SS Sacral slope  37,4 ± 6,8 36 – 42° 

 

Effect of sacral slope on the biomechanical behavior of the low lumbar spine [41] 

Úhel sakrální kosti vzhledem k obratlovému tělu L5 ovlivňuje translační síly. Tato práce 

studuje blíže vliv sakrálního úhlu. Vytvořený model bederní části páteře L4 – S1 byl vytvořen 

na základě CT snímků 30letého zdravého muže. Tento model byl dále modifikován změnou 

sakrálního úhlu a tyto modifikované modely byly porovnány se zdravou verzí bederní páteře. 

Studie prokázala, že změny sakrálního úhlu ovlivňovaly jak rozsah pohybů, tak i napětí 

na bederní páteři, a měla by mu být věnována pozornost při výběru a zavádění implantátů 

meziobratlové fúze. [41] 

 

Lumbar Spinal loads vary with body height and weight [39] 

Tato studie se zabývá vlivem změny výšky a váhy na výsledné reakční síly a momenty v páteři. 

Byla modelována část páteře T12 až L5 a byl využit komerčně dostupný software AnyBody 

Technology. Výška těla se pohybovala v rozmezí 150 až 200 cm a hmotnost mezi 50 až 120 kg. 

Výsledné síly a momenty se zvyšovaly přibližně lineárně u výšky i hmotnosti, přičemž účinek 

na zatížení páteře byl silnější pro změnu tělesné hmotnosti. [39]  

 

Evaluation of various device designs for posterior lumbar interbody fusion surgery using 

a T10 – S1 multilevel spine model [27] 

Tato studie porovnává čtyři druhy páteřních stabilizačních systémů. Byl vytvořen model části 

páteře T10 – S1 a implantáty zafixovaly obratle L4 a L5. Výsledky ukázaly, že nejlepší stabilitu 

fixace a nižší napětí při implantaci poskytují šrouby spojené dříkem a zavrtané do pediklu 

obratle (PSRS). Dále se ukázalo, že tzv. Coflex systém (CFS) snižuje riziko degenerace 

sousedního segmentu. [27] 
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Projekt OrthoLoadLab [40] 

Cílem OrthoLoadLab je přímé spojení výzkumu a vědy s průmyslovým vývojem a klinickým 

použitím. Pacientům zavádějí implantáty, pomocí nichž měří skutečná zatížení působící 

na daný implantát in vivo. Tímto způsobem lze odpovědět na otázky týkající se bezpečnosti 

implantátu. Jedním z implantátů aplikovaných do těla pacienta, jimž se tato laboratoř zabývá, 

je náhrada těla páteřního obratle. Ten umožňuje měření tří složek síly a tří momentů. Ukázka 

tohoto implantátu je na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 26: Implantát nahrazující tělo obratle [40] 

 

Na webových stránkách této laboratoře je dostupná celá databáze výsledků pro několik 

pacientů, pro tento implantát je to přesně pět pacientů různého věku, váhy a pohlaví. 

Na následujícím obrázku jsou zobrazena výsledná zatížení implantátu aplikovaného muži 

ve věku 64 let po fraktuře těla L1, jehož váha činí 60 kg a výška 170 cm. Zatížení je měřeno 

při vzpřímeném stoji a postupném hlubokém nádechu.  

 

 

Obrázek 27: Měření zatížení při vzpřímeném stoji a hlubokém nádechu [40] 
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Z výsledků je patrné, že největší zatížení působí ve směru gravitačního působení, celkové 

zatížení v tomto případě při postupném hlubokém nádechu (mírném zdvihu ramen) stoupá 

od 190 N až k 417 N při plném zdvihu ramen. Při poloze na zádech je naměřená hodnota rovna 

60 N, to znamená, že výsledná síla obsahuje i kompresní zatížení od svalů. Na stránkách 

OrthoLoadLab je databáze zatížení i pro mnoho dalších poloh páteře, například 

při předklonu/záklonu pacienta se závažím, tak i bez a další. [40] 

 

Maximální síly do porušení ploténky bederní páteře měřené experimentálně [68] 

Tabulka 2: Kritické kompresní síly pro porušení ploténky udávané různými studiemi [68] 

STUDIE Kompresní síla při porušení [kN] 

Virgin 4,4 

Plane 8,8 

Lin 5,8 

Holmes  5,5 

 

Dle Národního institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) [62] je bezpečná 

hodnota kompresního zatížení 3400 N.  

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty maximální síly při porušení ploténky střihem. 

Hodnoty jsou ukázány na dvou náhodně vybraných vzorcích a dále je v tabulce uvedena 

hodnota mediánu síly. Tato data jsou převzata ze studie Schmidt a další. [55]  

Tabulka 3: Maximální síly při smykovém porušení ploténky ve ventrálním směru [55] 

VZOREK Úroveň  Síla při porušení [kN] 

muž 20 let L2 – L3 1,9 

žena 53 let L4 – L5 2,1 

medián  3,2 

 

Dle literatury [63] je pro bezpečnou smykovou sílu ve ventrálním směru považována hodnota 

Fs = 1000 N. 

 

Souhrn literatury a článků související s danou problematikou:  

Anatomie a biomechanika páteře: [3] [4] [5] [6] 

MKP výpočty: [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [27] [29] [39] [41] [44] [45] [47] [48] [49] 

Degenerativní změny: [21] [29] [43] [44] [45] [46] 

Meziobratlové ploténky: [23] [25] [29] [44]  

Fixace páteře: [47] [48] [49] 

Experiment: [40] [55] [68] 

 



28   

 BRNO 2020 

10 VÝBĚR METODY ŘEŠENÍ 
Porovnání stability bederní páteře s různými stupni spondylolistézy a dále s fyziologickým a 

zafixovaným stavem páteře je obtížné zajistit experimentálně, proto nemohlo být provedeno. 

Pro řešení problému bylo zvoleno výpočtové modelování metodou konečných prvků 

v programu ANSYS [30], jehož licence je k dispozici na ÚMTMB. K tomuto řešení je nutné 

vytvoření výpočtových modelů, to znamená model fyziologického stavu bederní páteře, modely 

s různou úrovní spondylolistézy a model pooperačního, fixovaného stavu bederní páteře. Každý 

model se skládá z křížové kosti S1, pěti bederních obratlů (L1 - L5), pěti meziobratlových 

plotének a pěti kloubních vazů. Model materiálu je izotropní, lineárně pružný. Protože 

materiálové charakteristiky spongiózní kosti závisí na hustotě její vnitřní struktury, je 

provedena citlivostní analýza vlivu změny materiálu této kostní tkáně na reakční síly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 BRNO 2020 

11 TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU  

11.1 Model geometrie fyziologického stavu bederní páteře 
Pro vytvoření modelu geometrie fyziologického stavu bederní páteře byl použit Lumbar model 

generator [15] zmíněný v rešeršní části studie. Tento nástroj generuje kompletní bederní páteř 

o pěti bederních obratlech a čtyř meziobratlových ploténkách. Modely lze generovat pomocí 

dvou taktik, na základě rozměru specifických pro daného pacienta nebo s použitím průměrných 

rozměrů odvozených z korelační analýzy založené na výšce a stáří subjektu. Celkem se zadává 

17 parametrů a na jejich základě je výsledný model generován.  

 

Obrázek 28: Vstupní parametry LMG pro tvorbu bederní páteře [15] 

 

Takto vygenerovaný model bederní páteře je pro tuto práci poskytnut vedoucím práce společně 

s křížovou kostí. Dále je model páteře rozdělen rovinou symetrie po vertikální délce páteře, 

tento krok je proveden pro snížení počtu prvků při tvorbě sítě a tím i urychlení výpočtu. Dále 

musely být upraveny ploténky mezi obratli, jelikož mezi obratli a ploténkou byly malé mezery. 

Ploténky byly tedy protaženy v daném směru, a tím byly vytvořeny styčné plochy mezi 

obratlem a ploténkou. V posledním kroku byla modelována kloubní spojení mezi obratli. 

Meziobratlové klouby obalené ve vazivové kapsuli byly nahrazeny koulemi o různém poloměru 

v místě kloubního spojení.  Dále byl od těchto kulových náhrad kloubů odečten průnik 

s obratlem. Jaké páteřní komponenty zahrnout do modelu bylo voleno dle literatury 

od Dreischarf [71]. Model fyziologického stavu páteře je zobrazen na následující stránce spolu 

s obrázkem segmentu páteře L5 – L4. Sakrální úhel zde činí 30°.  
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Obrázek 30: Modely se zvětšujícím se lumbosakrálním úhlem (SS), zleva SS 40°; SS 50°; SS 60° 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Obrázek 29: Výpočtový model fyziologického stavu páteře 

 

Úhel mezi obratlem L5 a sakrální kostí S1 má vliv na rozložení působících sil v této oblasti 

do normálové a tečné složky. Aby tento vliv mohl být dále analyzován, byly vytvořeny tři 

modifikované modely, u nichž byl lumbosakrální úhel zvětšován na 40°, 50° a 60°. 

Na následujícím obrázku je zobrazena lumbosakrální oblast těchto modelů.  
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11.2 Model geometrie degenerovaného stavu bederní páteře 
Vstupními daty k vytvoření geometrie degenerovaného stavu byly snímky z magnetické 

rezonance anonymní pacientky. Magnetická rezonance je diagnostické zobrazovací zařízení. 

Vytváří stejně jako CT (computer tomography) tělo v řezech, ale nepoužívá k tomu rentgenové 

záření. Poskytuje ostré snímky měkkých tkání. [33] 

 

a)                                                                                        c) 

 

 

 

 

 

 

 

  b) 

 

Obrázek 31: a) zařízení magnetické rezonance [73]; b) snímek MR celého těla; c) snímek dané pacientky 

 

Na úkor zobrazení měkkých tkání byly na snímcích hůře zobrazeny kosti, proto nemohl být 

použit jeden ze softwarů, jako například STL Model creator [31] či 3D Slicer [32], k vytvoření 

modelu pacientovy páteře ve formátu STL a následného převedení do vhodného formátu. 

Model byl tedy vytvořen úpravou již stávajícího modelu fyziologického stavu páteře, dle 

dostupného snímku konkrétní pacientky (Obrázek 31 c)). Tato transformace fyziologického 

stavu na degenerativní byla provedena v programu Rhinoceros [34]. Při úpravě obratlů byly 

do softwaru nahrávány postupně jednotlivé obratle ve formátu STEP. Ze snímku byl vždy daný 

obratel obkreslen křivkou a síť bodů na povrchu obratle byla postupně přemisťována 

do požadovaného tvaru. Jednotlivé body musely být přesouvány tak, aby nebyla narušena 

tloušťka kortikální kosti. Takto upravené jednotlivé obratle byly vyexportovány z Rhinocera 

ve formátu STEP a postupně nahrány do programu ANSYS Design Modeler. V tomto 

programu byly dále jednotlivé obratle natáčeny a přesouvány tak, aby jejich výsledná 

konfigurace odpovídala snímku.  

Dále musela být vždy mezi takto upravenými sousedními obratli upravena i meziobratlová 

ploténka. Její úprava byla značně jednodušší, jelikož její geometrie není tak geometricky 

složitá, jako je to u obratlů. I meziobratlové ploténky byly tvořeny v programu Rhinoceros. Síť 

bodů byla opět postupně přemisťována tak, aby horní i dolní plocha mírně pronikaly do těl 

sousedních obratlů. Upravené ploténky byly stejným postupem jako obratle nahrány 

do programu Design Modeler. Zde byly od plotének průnikem s obratli odečteny objemy tak, 
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aby plochy obratlů a plotének na sebe přesně dosedaly a byly tak zajištěny kontaktní plochy 

mezi danými prvky.  

V posledním kroku byly vytvořeny kloubní vazy. Ty byly modelovány dle stejného postupu 

jako u fyziologického stavu páteře.   

 

 

Obrázek 32: Model geometrie bederní páteře dané pacientky 

 

U dané pacientky je pozorovatelná degenerace mezi obratlem L5 a křížovou kostí S1, konkrétně 

se jedná o spondylolistézu 1. stupně. Pro srovnání různé úrovně spondylolistézy byly dále 

vytvořeny další dva modely degenerované páteře, a to degenerované stavy se spondylolistézou 

2. stupně a 3. stupně, tedy posun 50 % a 75 %. Ty byly vytvořeny posunem těla obratle L5 

v rovině rovnoběžné s horní plochou křížové kosti a protažením v místě obratlového oblouku. 

Dále byla pomocí stejného, výše zmíněného postupu, upravena ploténka a vazy mezi obratli. 

 

 

Obrázek 33: Modely degenerovaného stavu bederní páteře, zleva spondylolistéza 1., 2. a 3. úrovně 



 

33 

 BRNO 2020 

Obrázek 34: a) snímek pacientky po zafixování páteře; b) vytvořený model bederní páteře s fixátorem; 

c) vytvořený model z kolmého pohledu na plochu obratle L5 

11.3 Model geometrie fixované bederní páteře 
Model pooperačního, zafixovaného stavu bederní páteře byl vytvořen podle snímku pacientky, 

které byl chirurgicky zaveden fixátor. Jednotlivé komponenty fixátoru a jejich geometrie byly 

poskytnuty vedoucím práce. Fixátor se skládá ze dvou šroubů, svěrek a dříku. Jejich sestavení 

do požadované konfigurace, která je znázorněna na pooperačním snímku, bylo provedeno 

v programu Inventor [35]. Odtud byl model vyexportován ve formátu STEP a vložen k již 

vytvořenému modelu páteře pacientky do programu ANSYS Design Modeler. Fixátor byl 

natočen a posunut tak, aby odpovídal výsledné poloze na snímku. Dále byl šroub v těle obratle 

L5 prodloužen tak, aby zasahoval až do kortikální kosti na přední straně obratle. Při operačním 

procesu je z meziobratlového prostoru vyjmuta ploténka a povrchy obratlů jsou upraveny 

pro vložení klece. Plocha obratle L5 tedy byla seříznuta rovinou, tím byl vytvořen prostor 

pro umístění klece. Z následujících obrázků je patrné, že šrouby jsou položeny v rozdílném 

úhlu, pro lepší efekt triangulace. 

 

 

 

 

 

U všech předchozích modelů (jak fyziologického, pooperačního a degenerovaných) je 

modelována spongiózní kost pouze v těle obratle. Aby mohlo být lépe posouzeno přetížení 

kostní tkáně kolem fixátoru, je vytvořen model, kde spongiózní kost zasahuje i do prostoru 

obratlového oblouku. To je dosaženo pomocí příkazu scale, tedy zmenšením celého obratle, 

následně odečtením tohoto objemu nově vytvořeného zmenšeného obratle od původního 

obratle. Tím se vytvoří vrstva kortikální kosti v celém objemu. Spongiózní kost v těle obratle 

se sloučí s výplní dutiny kortikální kosti a vzniká spongiózní kostní tkáň v celém objemu. 

Pro tento model byl dále vytvořen případ, který simuluje operaci, kdy šroub není došroubovaný 

až do kortikální kosti, což se v praxi běžně stává. Toho bylo docíleno zkrácením dosavadního 
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šroubu. Na následujících obrázcích je zobrazen řez obratle L5 těchto dvou zmíněných modelů 

s fixátorem.  

 

Obrázek 35: Vlevo řez modelem se spongiózní kostí v celém objemu L5; vpravo řez modelem s krátkým šroubem 

 

Dohromady tedy bylo navrženo 10 modelů bederní páteře, které se budou dále značit jako:  

Tabulka 4: Značení jednotlivých modelů páteře 

Stav páteře Značení  

fyziologický stav bederní páteře Páteř_fyzio 

fyziologický stav bederní páteře 

s lumbosakrálním úhlem 40° 

Páteř_fyzio_40° 

fyziologický stav bederní páteře 

s lumbosakrálním úhlem 50° 

Páteř_fyzio_50° 

fyziologický stav bederní páteře 

s lumbosakrálním úhlem 60° 

Páteř_fyzio_60° 

degenerovaný stav bederní páteře, 

spondylolistéza 1. stupně (ze snímku 

konkrétního pacienta)  

Páteř_25 

degenerovaný stav bederní páteře, 

spondylolistéza 2. stupně 

Páteř_50 

degenerovaný stav bederní páteře, 

spondylolistéza 3. stupně 

Páteř_75 

fixovaný stav bederní páteře  

(ze snímku konkrétní pacientky) 

Páteř_fix 

fixovaný stav bederní páteře  

s rozšířenou spongiózní kostí 

Páteř_fix_spong 

fixovaný stav bederní páteře  

s krátkým šroubem 

Páteř_fix_šroub 

  

11.4 Model materiálu  
Nejnižší úroveň modelu materiálu je tzv. Hookovský, izotropní, lineárně pružný materiál, který 

je popsán pomocí Youngova modulu E [MPa] a Poissonovým číslem µ [-]. V následující 

tabulce jsou tyto charakteristiky vypsány pro kortikální, spongiózní kost, ploténky, vazy 
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Obrázek 36: Vyhotovená síť na zafixované bederní páteři a fixátoru 

v meziobratlovém kloubu, které byly vybrány dle dostupné literatury. Stabilizační páteřní 

implantáty jsou vyrobeny z kovu, nejčastěji z titanu nebo nerezové oceli. Klece jsou nejčastěji 

také vyráběny z kovu, např. z tantalu s příměsí uhlíku [13], který se materiálovými 

charakteristikami blíží materiálovým charakteristikám oceli.  

Tabulka 5: Materiálové charakteristiky tkání a fixátoru 

 E [MPa] µ [-] zdroj  

kortikální 

kostní tkáň 

12000 0,3 [16] [17] [18] [19] [23] 

[27] 

spongiózní 

kostní tkáň 

100 0,2 [16] [17] [18] [23] [27] 

ploténka 8 0,49 [26] [70] 

kloubní 

vazy 

10 0,3 [16] [21] [25] 

fixátor 210000 0,3  

  

Určení materiálových charakteristik spongiózní kostní tkáně je mnohem komplikovanější, než 

je to u kortikální kostní tkáně, protože tyto charakteristiky jsou úměrné hustotě struktury. Proto 

bude provedena citlivostní analýza vlivu materiálu spongiózní kostní tkáně. [28] 

 

11.5 Konečnoprvková síť 
Pro všechna tělesa byla vytvořena síť Tetrahedrons použitím 

algoritmu tvoření sítě Patch Independent. Tato volba tvorby 

sítě umožňuje rychlejší výpočet, pokud je to možné, udržuje 

větší prvky, a je-li to nutné, síť v daných oblastech 

zdokonaluje (např. v místech kontaktu, v místech zatížení). 

Po časově náročném ladění velikosti prvku byla maximální 

velikost prvku nastavena na 4 mm, minimální velikost 

na 1 mm a poměr růst prvků byl nastaven na 1,5. 

Pro vysíťování objemových těles byl použit prvek 

SOLID187, pro kontaktní páry prvek CONTA174 a 

TARGE170. Na obrázcích je zobrazen model páteře 

s fixátorem a model samotného fixátoru s vyhotovenou sítí.  
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Počty prvků a uzlů pro všechny výpočtové modely jsou udány v následující tabulce: 

Tabulka 6: Počet prvků a uzlů výpočtových modelů 

Výpočtový model  Počet prvků  Počet uzlů 

Páteř_fyzio 1 026 015 1 483 893  

Páteř_fyzio_40° 1 008 008 1 458 090 

Páteř_fyzio_50° 1 008 104 1 458 286 

Páteř_fyzio_60°    980 196 1 418 260 

Páteř_25 1 084 794 1 567 198 

Páteř_50 1 176 278 1 701 607 

Páteř_75 1 171 914 1 695 342 

Páteř_fix 1 138 872 1 652 926 

Páteř_fix_spong 1 282 988 1 860 509 

Páteř_fix_šroub 1 290 164 1 870 215 

 

11.6 Model vazeb a zatížení  
Tím, že je využita rovina symetrie a je 

vymodelována pouze polovina bederní páteře, musí 

být zadána okrajová deformační podmínka, která 

tuto symetrii zajišťuje. Z tohoto důvodu je v této 

rovině zamezeno posuvům v normálovém směru na 

všech plochách bederní páteře, které v této rovině 

leží. Aby byl model jednoznačně umístěn 

v prostoru, je na spodní část kosti křížové zamezen 

posuv do všech směrů, je zde aplikováno vetknutí.  

Zatížení je aplikováno na horní plochu obratle L1 

ve vertikálním směru, tedy ve směru gravitační síly. 

Jelikož hmotnost dané pacientky není známá, je 

zvoleno zatížení o velikosti 200 N, které přibližně 

odpovídá fyziologickému zatížení. [40] 

 

11.7 Model styku těles  
Ve výpočtovém modelu jsou uvažovány všechny 

kontakty jako pevně spojené (BONDED). 

V mnohých literaturách a článcích počítají kontakt 

mezi šroubem a kostí s uvažovaným třením 

(FRICTIONAL). V tomto případě je použita 

zjednodušená verze šroubu, jsou vynechané závity a 

šroub je modelován pouze jako válec. Závity 

šroubu, který se zavrtává do obratle, jsou tak ostré, 

že je zamezeno posuvu. Šroub je provrtaný 

do kortikální kosti i svým koncem v přední části obratle, to zamezuje pohybu šroubu. Proto je 

zde kontakt také uvažovaný jako pevný spoj. Kontakty pevně spojené jsou řešeny pomocí 

algoritmu MPC. [37] [38]  

Obrázek 37: Model vazeb a zatížení 
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Obrázek 38: Značení reakčních sil 

12 PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ  
Výpočet všech hodnocených výpočtových modelů byl prováděn v programu ANSYS 

Workbench.  Pro jednotlivé vypočítané a zobrazené veličiny je sjednocena legenda tak, aby 

mezi sebou byly jednotlivé stavy lépe porovnatelné. Pro všechny stavy bederní páteře bude 

vykreslena celková deformace. Dále budou hodnoceny reakční síly mezi ploténkami a obratli a 

mezi meziobratlovými klouby a obratli. Hodnoceny budou vždy reakční síly působící mezi 

horní plochou těla obratle a dolní plochou ploténky, to samé platí pro reakční síly mezi klouby 

a obratli. Protože v tomto případě se spondylolistéza objevuje mezi S1 a L5, jsou 

pro zhodnocení důležité pouze síly působící ve spodní části bederní páteře. Aby bylo možné 

zjistit, zda nedochází k přetížení prvního nezafixovaného obratle, jsou taky důležité reakční síly 

působící na tento obratel. Reakční síly výše můžou být tedy z analýzy odebrány. Hodnocené 

tedy budou pouze reakční síly v oblasti S1 – L4. Značení a pozice těchto reakčních sil je 

znázorněno na následujícím obrázku. Dále budou reakční síly mezi ploténkami a obratli 

rozděleny do normálové a tečné složky.  

 

fr1 - kontakt křížové kosti S1 s ploténkou mezi S1 a L5 

fr2 - kontakt obratle L5 s ploténkou mezi L5 a L4 

fr3 - kontakt obratle L4 s ploténkou mezi L4 a L3     

fr4 - kontakt křížové kosti S1 s kloubem mezi S1 a L5 

fr5 - kontakt obratle L5 s kloubem mezi L5 a L4          

fr6 - kontakt obratle L4 s kloubem mezi L4 a L3       

         

                               

            

          

 

 

 

Dalšími vyhodnocovanými veličinami budou normálová napětí σ a smyková napětí σs. 

Také napětí budou řešena pouze na části bederní páteře S1 až L4 a budou vykreslena v řezech. 

Tyto řezy jsou vedeny ploténkami, dále jsou napětí vykreslena v řezech přes obratlový oblouk 

obratlů L4 a L5. Pro lepší představu budou také tato napětí vykreslena po cestě. Tyto cesty jsou 

vedeny zmíněnými řezy přes ploténky a leží v ose symetrie. V řezech přes obratlové oblouky 

tyto cesty začínají v nejvyšším bodě řezu a končí v nejnižším bodě. Jednotlivé řezy a jejich 

číslování ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek 39: Značení řezů 

 

Další vykreslenou veličinou je redukované přetvoření HMH, aby mohlo být zhodnoceno 

přetvoření kostní tkáně v místě zavedení fixátoru. Bude tedy vykresleno v řezech obratlem L5. 

Výsledky se zhodnotí podle Frostovy hypotézy.  

Poslední hodnocenou veličinou je redukované napětí HMH. To bude zobrazováno na zavedený 

fixátor.   

 

12.1 Analýza vlivu modulu pružnosti spongiózní kosti  
Jak již bylo uvedeno, určení materiálových charakteristik spongiózní kosti není tak jednoduché 

jako určení materiálových charakteristik kortikální kosti. Youngův modul spongiózní kosti je 

dle nastudované literatury úměrný její hustotě. V této kapitole je tedy provedena analýza vlivu 

modulu pružnosti spongiózní kosti na přenos sil v jednotlivých oblastech kontaktů. Postup 

výpočtu je zobrazen v následující tabulce.  
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12.1.1  Postup výpočtu 
Postup, dle kterého byly prováděny jednotlivé kroky, je znázorněn v následující tabulce.  

Tabulka 7: Postup výpočtu analýzy vlivu modulu pružnosti spongiózní kosti na danou soustavu 

1. Vytvoření výpočtového modelu byl použit model Páteř_fyzio popsán 

v kap. 11.1 

2. Zadání vstupní stochastické 

proměnné  

vstupní proměnnou je hodnota modulu 

pružnosti spongiózní kostní tkáně, modul je 

proložen normálním rozdělením, zadané 

hodnoty jsou střední hodnota (100 MPa) a 

směrodatná odchylka (3,236.107 MPa) 

3. Zadání výstupních proměnných  výstupní proměnné jsou reakční síly 

v kontaktech mezi obratli a ploténkami a 

mezi vazy a obratli  

4. Výběr metody řešení  byla zvolena metoda řešení LHS (Latin 

Hypercube Sampling) s 10 vzorky 

5. Spuštění výpočtu výpočet výstupních proměnných byl počítán 

pro 10 náhodně vybraných vstupních 

proměnných 

6. Zpracování výsledků  zpracování výsledků bylo provedeno 

v programu MINITAB [36] 

 

12.1.2  Výsledky analýzy 
Výsledky analýzy výstupních proměnných jsou vloženy do programu MINITAB, kde jsou 

statisticky zpracovány. Takto zpracované hodnoty výstupních hodnot, tedy reakčních sil 

v kontaktech, jsou zobrazeny v následující tabulce.  

Tabulka 8: Statisticky zpracované výstupní proměnné - reakční síly 

Reakční 

síla 

Střední 

hodnota 

[N] 

Směrodatná 

odchylka  

[N] 

Variační 

koeficient 

[%] 

Minimální 

hodnota 

[N] 

Maximální 

hodnota 

[N] 

fr1 207,24 0,59 0,285 205,91 207,77 

fr2 172,48 0,27 0,157 171,98 172,79 

fr3 167,89 0,58 0,345 166,71 168,53 

fr4 20,101 0,064 0,318 19,951 20,154 

fr5 33,947 0,372 1,096 33,591 34,773 

fr6 36,443 0,582 1,97 35,834 37,674 

 

Pro zhodnocení výsledků použijeme hodnotu variačního koeficientu, tato hodnota nám udává 

variabilitu jednotlivých proměnných. Je spočítána jako podíl směrodatné odchylky a střední 

hodnoty. V tomto případě je udána v procentech. V kapitole zabývající se postupem výpočtu je 

uvedeno, že střední hodnota modulu pružnosti spongiózní kosti je 100 MPa a směrodatná 

odchylka 3,236.107 MPa. To znamená, že variační koeficient modulu pružnosti je 32,36 %. 

Maximální variační koeficient získaný z výstupních proměnných je 1,97 %. Vychází tedy velká 

variabilita vstupní proměnné a nízká variabilita výstupních proměnných. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, že silový tok prochází primárně přes kortikální kost a spongiózní kost nemá 



40   

 BRNO 2020 

Obrázek 40: Celková deformace fyziologického, fixovaného a degenerativních stavů bederní páteře 

na přenos sil tak velký vliv. V dalších výpočtech bude tedy použita střední hodnota modulu 

pružnosti spongiózní kosti E = 100 MPa. 

 

12.2 Srovnávací analýza dle celkové deformace  
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny celkové deformace fyziologického, pooperačního a 

degenerovaných stavů páteře. Pro všechny je sjednocena legenda tak, aby se mezi sebou daly 

celkové deformace snadněji porovnat, a rozměry jsou udány v milimetrech. Celková deformace 

neukáže, jaké chody probíhají uvnitř struktury, ale dá se na ni předvést, zda rostou či klesají 

posuvy pro degenerativní stavy páteře (tedy stavy s různou úrovní spondylolistézy) a zda 

zafixování páteře dokáže přiblížit celkové deformace k fyziologickému stavu.  

      Páteř_25          Páteř_50 

 

 

 

         

    Páteř_fyzio 

 

 

 

 

      Páteř_75           Páteř_fix 
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Jak je z uvedeného obrázku vidět, největší hodnota deformace u fyziologického stavu páteře je 

přibližně 2,1 mm. Tato hodnota se pro degenerované stavy zvyšuje se zvyšující se úrovní 

závažnosti spondylolistézy. Největší deformace je viditelná na degenerovaném stavu se 

spondylolistézou 3. stupně, a to 3,6 mm. Rozdílný posun mezi fyziologickým a degenerovaným 

stavem lze především pozorovat u přední části spodní plochy obratle L5, zejména 

u spondylolistézy 3. stupně, kdy tato část klesá až pod úrověň horní plochy křížové kosti (zde 

je vhodné říct, že posuv je graficky 5x zvětšen vzhledem ke skutečnému posuvu). Vizuálně by 

se dalo říct, že stav s fixátorem nejlépe rozložením posuvů napodobuje stav fyziologický. Jak 

lze vidět, zavedené implantáty úplně zamezují jakýkoli posuv obratle L5. K největšímu posunu 

zde dochází jako u ostatních modelů na obratli L2, a to 1,4 mm. U pooperačního stavu, jak lze 

z přechozího obrázku pozorovat, dochází k nejmenší celkové deformaci.  

Dále byla zhodnocena celková deformace modelů s fixátorem. Tedy srovnání modelů se 

spongiózní kostí modelovanou pouze v těle obratle s modelem, kde byla spongiózní kostní tkáň 

rozšířena do celého obratle a s modelem se zkráceným šroubem. V tomto případě nebyly 

celkové posuvy jednotlivých modelů výrazně rozdílné, jednalo se o rozdíly v řádu setin 

milimetru. Obrázek s celkovou deformací těchto modelů je pro představu umístěn v přílohách 

(Obrázek 74). 

V posledním kroku byla zhodnocena celková deformace modelů se zvětšujícím se sakrálním 

úhlem, zobrazení těchto deformací je také v příloze (Obrázek 75). Celková deformace těchto 

modelů se zvyšovala se zvětšováním sakrálního úhlu.  

 

12.3 Srovnávací analýza dle napětí a reakčních sil   
Tato analýza je provedena pro srovnání fyziologického, pooperačního a degenerativních stavů 

bederní páteře dle napětí a reakčních sil v kontaktech mezi jednotlivými komponenty bederní 

páteře. Vždy bude tato analýza zaměřena na určitou část bederní páteře. Nejprve na oblast mezi 

křížovou kostí S1 a obratlem L5, dále na oblast mezi obratli L5 a L4, poté na oblast mezi L4 

a L3. V těchto částech bude řešena napjatost v řezech ploténkami a napětí po cestách v těchto 

řezech, reakční síla mezi ploténkou a obratlem, a to jak v normálovém a tečném směru, tak 

celková hodnota této veličiny. Poslední řešenou veličinou bude reakční síla ve vazech. Dále se 

tato analýza blíže zaměří na obratlový oblouk obratle L5 a obratle L4, kde bude taktéž řešena 

napjatost v řezech této obratlové části a napětí po cestách vedených těmito řezy.  

 

12.3.1  Srovnávací analýza oblasti mezi S1 a L5  
V této podkapitole se bude řešit srovnávací analýza fyziologického, pooperačního a 

degenerativních stavů bederní páteře mezi křížovou kostí S1 a prvním obratlem nad touto kostí 

L5. V následující tabulce je na jednotlivých obrázcích zobrazeno normálové napětí v řezu 1 

v ose kolmé na daný řez pro všechny uvedené stavy. Vykreslené normálové napětí v řezu je zde 

vynecháno pro stav pooperační, tedy s fixátorem, jelikož je ploténka nahrazena klecovým 

implantátem, a proto zde tento řez nebyl proveden.  
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Tabulka 9: Vykreslené normálové napětí v řezu 1 pro různé stavy bederní páteře 

Z jednotlivých řezů je vidět, že se charakter napětí 

výrazně mění, dalo by se říct, že se 

u degenerativních stavů se zvyšujícím stupněm 

spondylolistézy rozdíl mezi fyziologickým a daným 

stavem zvyšuje. U fyziologického stavu dochází po 

téměř celé ploše k záporným hodnotám 

normálového napětí, minimální hodnota tohoto 

napětí zde činí -0,6 MPa. Kladné hodnoty 

normálového napětí se objevují pouze na okraji 

ploténky. Na okraji, jak lze vidět z vykreslených 

celkových deformací, se ploténky „vyboulí“, a 

proto jsou na svém okraji namáhány tahem. 

U prvního stupně spondylolistézy (Páteř_25) 

viditelně klesá normálové napětí ve středu ploténky 

a dosahuje hodnoty až -0,78 MPa. Okraj s kladným 

normálovým napětím se rozšiřuje a hodnota se zde 

vzhledem k fyziologickému stavu zvyšuje. I u řezu 

modelem s druhým stupněm spondylolistézy 

(Páteř_50) je pozorovatelný nárust napětí v jeho 

středu, to až na hodnotu -1,1 MPa, což je již skoro 

2x více než je to u stavu fyziologického. Dále je 

viditelný trend zvětšování okraje s kladnou 

hodnotou normálového napětí. Tento trend 

pokračuje i pro stav se třetím stupněm 

spondylolistézy (Páteř_75), kde je tento okraj 

nejširší a pokrývá více než polovinu řezu ploténky.  

Nadále zde narůstá napětí ve středu ploténky, které 

dosahuje hodnoty -2 MPa. Což je vzhledem 

k fyziologickému stavu více jak trojnásobný nárůst. 

Obecně by se dalo předpovídat, že čím bude 

spondylolistéza závažnější, tím bude narůstat maximální hodnota napětí v tlaku. Při deformaci 

bederní páteře s rostoucím stupněm spondylolistézy klesá obratel níže, protože nemá ve svislé 

ose již takovou oporu. Objem ploténky, který je stlačován, se zmenšuje (na řezech je vidět 

zúžení oblasti namáhané maximálním tlakem) spolu se závažností spondylolistézy, protože 

ploténku mezi sebou stlačuje čím dál kratší horní plocha přední části křížové kosti a čím dál 

kratší dolní plocha zadní části těla obratle L5. 

Pro tento řez je vykresleno i smykové napětí pro dané stavy. Toto napětí je přiloženo v příloze 

(Tabulka 21). V řezu 1 je patrný nárůst smykového napětí s rostoucí spondylolistézou. 

V následujících grafech je zobrazeno napětí po cestě vedoucí daným řezem a středem ploténky, 

tato cesta je naznačena v tabulce výše (Tabulka 9) na řezu ploténkou fyziologického stavu 

bederní páteře. Jedná se o linearizované normálové napětí, kdy celkové normálové napětí 

zobrazené na posledním (třetím) grafu je rozděleno na linearizovanou složku membránovou 

(první graf) a ohybovou (druhý graf).  

1
2
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Obrázek 41: Graf – membránové napětí po cestě v řezu 1 

 

 

Obrázek 42: Graf – ohybové napětí po cestě v řezu 1 

 

 

Obrázek 43: Graf – normálové napětí po cestě v řezu 1 

 

Na prvním grafu je zobrazeno linearizované membránové napětí, to vychází pro fyziologický 

stav přibližně -0,475 MPa. Pro první stupeň spondylolistézy (Páteř_25) tato hodnota klesne      

na -0,492 MPa, už v tabulce s obrázky řezů lze vidět, že téměř celý řez ploténkou je namáhán 

tlakem mimo okraje, který je namáhán tahem. Tento okraj se ale vzhledem k fyziologickému 

tolik nerozšiřuje, proto membránové napětí této degenerované páteře (Páteř_25) vůči 

fyziologické klesá. Při vyšších stupních spondylolistézy (Páteř_50 a Páteř_75) se okraj, 
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na kterém působí tahové napětí, již výrazně rozšiřuje. Proto membránové napětí společně se 

stupněm spondylolistézy stoupá.  

Zajímavý je graf s ohybovým napětím. Nejmenší ohybové napětí působí na ploténku 

fyziologické páteře (nejmenší sklon křivky). Co je ovšem zajímavé, je změna charakteru 

ohýbání u degenerace druhého a třetího stupně spondylolistézy (Páteř_50 a Páteř_75). Pokud 

se znovu vrátíme k celkovým deformacím páteře, je patrné, že aplikované zatížení způsobuje 

natáčení spodního obratle L5, a to tak, že přední spodní strana těla obratle klesá v prostoru 

rychleji než jeho zadní strana. To způsobuje, že ploténka u fyziologického stavu páteře a 

u prvního stupně spondylolistézy je v přední části namáhána tlakem a v zadní části tahem, což 

způsobuje zmíněný ohyb. Obratle L5 u vyšších stupňů spondylolistézy jsou v prostoru 

aplikovaným zatížením natáčeny stejným způsobem, ovšem jejich obratlová těla jsou už natolik 

posunuta vzhledem ke křížové kosti dopředu, že zadní část těchto obratlových těl stlačují 

ploténku směrem ke křížové kosti, zatímco přední část těla obratle tuto ploténku natahuje. To 

způsobuje opačný charakter ohybu.  

Poslední graf vykresluje celkové normálové napětí a potvrzuje to, co bylo již vysvětleno 

u obrázků s napětím v řezech. Křivka fyziologického stavu přibližně odpovídá literatuře [5] 

[50]. 

V následujících grafech je nejprve zobrazena normálová složka reakční síly mezi ploténkou a 

křížovou kostí S1 (pro stav s fixátorem je to kontakt mezi klecovým implantátem a křížovou 

kostí) pro všechny stavy, dále tečná složka. V grafech pod nimi je zobrazena celková složka 

této reakční síly a dále reakční síla mezi kloubním vazem a křížovou kostí S1. Všechny reakční 

síly jsou značeny dle obrázku 38. Všechny hodnoty reakčních sil jsou přepočítány vzhledem 

k fyziologickému stavu tak, aby se daly jejich hodnoty právě k fyziologickému lépe porovnat. 

Reakční síly fyziologického stavu tedy vždy nabývají hodnoty 1. Pro ostatní stavy platí, že čím 

víc se hodnota přibližuje 1, tím je tato hodnota bližší fyziologickému stavu.  

 

 

Obrázek 44: Graf – normálová a tečná složka reakční síly vztažená k fyziologickému stavu 
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Obrázek 45: Graf - celkové reakční síly mezi ploténkou a křížovou kostí a mezi kloubním vazem a křížovou kostí 

vztažené k fyziologickému stavu 

 

Jak lze pozorovat z prvního grafu, normálová složka reakční síly fr1 se pro všechny stavy mírně 

snižuje. Předpokladem bylo, že pro zvyšující se stupeň spondylolistézy se bude zvyšovat tečná 

složka této síly. To se ale neprokázalo, a jak je vidět z druhého grafu, tato složka se se 

zvyšujícím stupněm degenerace naopak snižuje, stejně tak i celková složka této reakční síly. 

Naopak poslední graf ukazuje, že pro tyto degenerace vzhledem k fyziologickému stavu prudce 

stoupá reakční síla fr4. Hrozí tedy porušení meziobratlových kloubních vazů a s tím spojená 

vysoká nestabilita bederní páteře. U fixovaného stavu páteře je vidět vysoký nárust tečné složky 

u síly fr1, to by mohlo způsobit tendenci vysunování klecového fixátoru z meziobratlového 

prostotu. To se ale v praxi neděje, jelikož se tyto implantáty zavádějí při mírném roztažení 

daného prostoru, tudíž obratle po dekompresi mezi sebou danou klec stlačují. Dále klec na svém 

povrchu obsahuje vruby, které taktéž tomuto posuvu zabraňují. V poslední řadě, tomuto posunu 

brání zbytek ploténky v přední části meziobratlového prostoru, dále výplň prázdného prostotu 

kostním štěpem a dlouhé vazy, které se táhnou v přední části bederní páteře. Reakční síla fr4 je 

pro pooperační stav téměř nulová, jelikož je zde páteř zafixovaná a silový tok prochází přes 

implantáty.  

 

12.3.2  Srovnávací analýza oblasti mezi L5 

a L4 
Z obrázků řezů ploténky mezi obratlem L5 a L4 

s normálovým napětím je u fyziologického stavu 

vidět, že normálové napětí opět po téměř celém 

řezu vychází v záporných hodnotách. 

U degenerovaných stavů se mírně rozšiřuje okraj, 

kde působí tah. Naopak se zmenšuje oblast 

nejvyššího tlaku a pomyslný střed této oblasti se 

posouvá do zadní poloviny tohoto řezu. 

U zafixovaného stavu se okraj namáhaný tlakem 

opět zužuje a tlak je rozprostřen rovnoměrněji 

po celé ploténce.  
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Tabulka 10: Vykreslené normálové napětí v řezu 2 
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V příloze (Tabulka 21) jsou zobrazena smyková 

napětí pro tento řez. Z nich je patrné, že nedochází 

k velkým rozdílům mezi jednotlivými stavy. 

Pro všechny stavy se napětí vzhledem 

k fyziologickému stavu zvyšuje. Nejvyšších hodnot 

je dosaženo u modelu Páteř_fix. 

Linearizovaná membránová a ohybová napětí 

po cestě pro řez 2 jsou také zobrazena v příloze 

na obrázku 76 a 77. U modelů se spondylolistézou 

tato napětí stoupají postupně se závažností 

spondylolistézy. Pro stav s fixátorem membránové 

napětí i ohybové napětí v tomto řezu vzhledem 

k fyziologickému stavu klesají. Ohybové napětí je 

v tomto řezu způsobeno tím, že při celkové 

deformaci se v přední části obratlových těl obratle 

L5 a L4 od sebe vzájemně oddalují, zatímco v zadní 

části se tato obratlová těla k sobě přibližují, tím je 

ploténka vepředu natahována a v zadní části 

stlačována. Tím, že při zvyšujícím se stupni 

spondylolistézy klesá přední část obratle L5 více než 

při nižším stupni, je na ploténku nad tímto obratlem 

vynaloženo větší ohybové napětí a celkově je méně 

stlačována, roste tedy hodnota membránového napětí.  Pro stav s fixátorem je ohybové napětí 

nejmenší, jelikož obratel L5 se v tomto případě neposouvá ani neotáčí, ohybové napětí ploténky 

je způsobeno pouze posunem a natočením obratle L4. Membránové napětí je pro tento stav také 

nejnižší (je tudíž nejvíce namáhána tlakem), ze stejného důvodu – obratel L5 se neposouvá, tím 

je ploténka více stlačena. Na následujícím obrázku je znázorněn graf s celkovým normálovým 

napětím po cestě pro všechny stavy. 

 

 

Obrázek 46: Graf – normálové napětí po cestě v řezu 2 

 

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0 10 20 30 40

σ
 [

M
P

a]

a [mm]

Páteř_fyzio

Páteř_25

Páteř_50

Páteř_75

Páteř_fix



 

47 

 BRNO 2020 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
fr5

Páteř_fyzio

Páteř_25

Páteř_50

Páteř_75

Páteř_fix

Graf s normálovým napětím potvrzuje, že nejmenších hodnot napětí je dosaženo u stavu 

s fixátorem a u stavů s degenerací vzhledem k fyziologickému stavu normálové napětí stoupá. 

Vizuálně by se dalo říct, že průběh normálového napětí zafixovaného stavu se ze všech 

ostatních stavů blíží nejvíce stavu fyziologickému. Oproti fyziologickému stavu zde narůstá 

tlakové napětí ve střední části řezu.  

V následujících grafech jsou zobrazeny celkové reakční síly od ploténky a zadního kloubního 

spojení a opět jsou vztaženy k fyziologickému stavu. Normálová a tečná složka reakční síly fr2 

jsou zobrazeny v příloze (Obrázek 78) a přibližně opisují tvar celkové reakční síly.  

 

 

Obrázek 47: Graf - celková reakční síla fr2 a reakční síla fr5 vztažené k fyziologickému stavu 

 

Z předchozích grafů je patrné, že reakční síla mezi ploténkou a obratlem L5 klesá spolu se 

závažností spondylolistézy, to až přibližně na 0,7 hodnoty reakční síly fr2 fyziologického stavu. 

Z druhého grafu je patrné, že silový tok pro tyto degenerativní stavy více prochází přes zadní 

kloubní spojení, kde hodnota u třetího stupně spondylolistézy (Páteř_75) vystoupá až 

na 2,5 hodnoty reakční síly fr5 fyziologického stavu. To je dáno tím, že u degenerovaných stavů 

dochází k většímu skluzu obratle a hrozí přetížení zadních kloubních spojení. Z obou 

předchozích grafů je vidět, že stavu fyziologickému se nejvíce blíží stav pooperační. 

Přes kloubní vazy prochází vzhledem k fyziologickému stavu přibližně 0,85 hodnoty reakční 

síly fr5. U spojení ploténky s obratlem je vidět mírný nárůst reakční síly fr2 (přibližně 

1,1 hodnoty fyziologického stavu). I v grafu s celkovým normálovým napětím po cestě byl 

pro pooperační stav pozorovatelný nárůst napětí v tlaku a dále bylo pozorovatelné mírné 

zvýšení smykového napětí v řezu ploténkou. Je tedy možné, že po operaci bude docházet 

k mírnému přetížení na úrovni nad fixátorem.  

 

12.3.3  Srovnávací analýza oblasti mezi L4 a L3 
Normálové napětí v řezu 3 má obdobné tendence jako normálové napětí v předchozích řezech, 

tedy u fyziologického stavu je patrné zatížení tlakové téměř po celém řezu. Postupně se 

závažnějším stupněm spondylolistézy se rozšiřuje okraj, kde působí tah, to zejména na přední 

straně ploténky a na zadní straně ploténky narůstá tlakové napětí. U pooperačního stavu 

vzhledem k degenerativním stavům dochází ke zlepšení rozložení napětí a čistě vizuálně je 
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normálové napětí rozloženo nejpodobněji fyziologickému stavu. Rozložení normálového napětí 

je zobrazeno v příloze v tabulce 19.  

Také smykové napětí pro tento řez je zobrazeno v příloze (Tabulka 21). Stejně jako u řezu 2, 

ani zde nejsou vidět markantní rozdíly mezi jednotlivými stavy. U všech stavů je smykové 

napětí vyšší než u fyziologického. 

 

 

Obrázek 48: Graf – membránové napětí po cestě v řezu 3 

 

 

Obrázek 49: Graf – normálové napětí po cestě v řezu 3 

 

Linearizované membránové napětí, zobrazeno na obrázku výše (Obrázek 48), je pro všechny 

degenerované stavy nižší než pro fyziologický stav, přičemž nejvyšších absolutních hodnot 

z těchto tří degenerovaných stavů dosahuje u modelu Páteř_25 (nejnižší stupeň degenerace). 

U modelu pooperačního tato hodnota ještě stoupá. 

Ohybové napětí je zobrazeno v příloze na obrázku 79, toto napětí vzhledem k fyziologickému 

stavu u degenerativních stoupá, a to společně se stupněm spondylolistézy. To je opět dáno tím, 

že čím závažnější spondylolistéza je, tím se obratlová těla od sebe ve přední části oddalují více 

a v zadní části těla méně, jinak řečeno se těla vůči sobě více natáčejí. Ohybové napětí 

pooperačního stavu vzhledem k fyziologickému stavu mírně klesá.  
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Celkové normálové napětí po cestě je zobrazeno na obrázku 49 a stejně jako u předchozího řezu 

se fyziologickému stavu nejvíce přibližuje stav pooperační, jenž ale opět vykazuje ve středu 

řezu větší námahu tlakem. Čím vyšší stupeň spondylolistézy, tím více se daná křivka 

od té fyziologické vzdaluje.  

 

 

Obrázek 50: Graf - normálová složka reakční síly fr3 

 

 

Obrázek 51: Graf celkových reakčních sil fr3 a fr6 

 

V grafu s tečnou složkou síly fr3 je vidět markantní rozdíl mezi fyziologickým stavem 

(Páteř_fyzio) a prvním stupněm spondylolistézy (Páteř_25). To je dáno tím, že modely mají 

rozdílné lordotické zakřivení, v nezatíženém stavu je horní plocha obratlového těla 

u fyziologického stavu nakloněna zhruba pod úhlem 17°, zatímco u ostatních stavů je to 

zhruba 4°. Tento úhel má vliv na rozložení celkové síly do normálové a tečné složky. U modelu 

Páteř_25 tedy vzhledem k fyziologickému stavu výrazně klesá tečná složka síly, ale roste 

normálová složka. Se zvyšujícím se stupněm spondylolistézy pod daným zatížením více klesá 

přední strana obratle, obratel se natáčí. Tím se zvyšuje úhel horní plochy těla obratle a roste 

i tečná síla, naopak normálová složka síly se snižuje. Celková reakční síla svým tvarem spíše 

opisuje normálovou složku síly, což znamená, že normálová složka nabývá vyšších hodnot než 

tečná a na výslednou reakční sílu má mnohem větší vliv. Jak lze vidět z reakčních sil 

od plotének a meziobratlových kloubů, tam kde klesne reakční síla od plotének, narůstá síla 

od zadních kloubů a naopak. U stavu pooperačního je vidět, že vzhledem k fyziologickému 
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stavu klesá silový tok procházející přes zadní klouby, zatímco roste silový tok přes ploténky. 

Hrozí zde stejně jako v minulé oblasti vzhledem fyziologickému stavu mírné přetížení. 

Porovnáme-li spolu také model pooperačního stavu a model Páteř_25, do kterého byl tento 

fixátor zaveden, je patrné, že u pooperačního stavu vzhledem k modelu Páteř_25 výrazně 

vzrostlo jak normálové, tak tečné napětí, a to jak v této oblasti mezi L4 a L3, tak i v oblasti 

mezi L5 a L4 řešené v minulé podkapitole. To znamená, že pro daného pacienta hrozí přetížení 

první nezafixované úrovně nad fixátorem.  

Pro srovnání napětí v řezech mezi všemi ploténkami u všech stavů jsou v příloze vloženy 

tabulky se všemi řezy pohromadě (Tabulka 19 a Tabulka 21)  

 

12.3.4  Srovnávací analýza v řezu obratle L5 
V této části je hodnoceno normálové napětí v řezu 

vedeném obratlovým obloukem obratle L5, dále je 

vykresleno napětí po cestě, která vede od horního bodu 

tohoto řezu k jeho dolnímu bodu. Tato cesta je znázorněna 

na řezu obratle L5 fyziologického stavu. Z obrázku s řezy 

je patrné, že napětí u modelu Páteř_25 vzhledem 

k Páteř_fyzio stoupá a s následnou vzrůstající závažností 

spondylolistézy opět klesá. To proto, že čím závažnější 

spondylolistéza je, tím se zvyšuje skluz obratle a napjatost 

v řezu se snižuje. Z řezů je především patrný rozdíl mezi 

pooperačním stavem a ostatními stavy, mění se zde 

rozložení napětí ve vertikálním směru.  

Rozložení smykového napětí pro řez 4 je zobrazeno 

v příloze (Tabulka 22). Je zde vidět podobný trend jako 

u normálového napětí, tedy pokles napětí společně se 

závažností spondylolistézy a změna rozložení napětí 

pro pooperační stav.  

 

 

Obrázek 52: Graf – membránové napětí po cestě v řezu 4 
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Tabulka 11: Rozložení normálového napětí 

v řezu 4 
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Obrázek 53: Graf – ohybové napětí po cestě v řezu 4 

 

 

Obrázek 54: Graf - normálové napětí po cestě v řezu 4 

 

Z grafů s membránovým a ohybovým napětím je jasně vidět, že tato napětí stoupají vzhledem 

k fyziologickému stavu pro model Páteř_25. V předchozích kapitolách bylo uvedeno, že 

pro spondylolistické stavy narůstá silový tok přes zadní meziobratlové klouby, tyto síly 

způsobují zvýšení těchto napětí. Tím, že se zvyšujícím se stupněm spondylolistézy zvětšuje 

posun obratle L5, se tato napětí na řezu snižují. Zajímavá je především změna charakteru napětí 

u pooperačního stavu. To je dáno tím, že šroub zavedený v obratli L5 se deformuje tím 

způsobem, že se ohýbá směrem dolů. To způsobuje tlakové napětí ve spodní části řezu a tahové 

v horní části.  

 

12.3.5  Srovnávací analýza v řezu obratle L4 
Na obrázku s normálovým napětím v řezu 5 lze pozorovat pouze malé změny v rozložení tohoto 

napětí. Obrázek je vložen v příloze (Tabulka 20). Absolutní hodnota minimálního 

i maximálního napětí v daném řezu stoupá s rostoucím stupněm spondylolistézy. 

Pro pooperační stav tyto hodnoty napětí vzhledem k fyziologickému stavu mírně klesají.  

V příloze je vloženo také rozložení smykového napětí v řezu 5 (Tabulka 22). Pro rostoucí 

stupeň spondylolistézy vzrůstá i maximální hodnota smykového napětí. Pro pooperační stav se 

tato hodnota nejvíce blíží fyziologickému stavu.  
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Na následujícím grafu je znázorněno celkové normálové napětí, z něho je patrné, že se napětí 

po cestě pro všechny stavy od sebe příliš neliší. Největší rozdíly vzhledem k fyziologickému 

stavu jsou u 2. a 3. stupně spondylolistézy, které vykazují vyšší ohybové napětí.  

 

 

Obrázek 55: Graf - normálové napětí po cestě v řezu 5 

 

12.4 Analýza vlivu sakrálního úhlu na přenos sil v lumbosakrální oblasti 
Pro modely s rozdílným úhlem byly vypočítány reakční síly pro oblast mezi S1 a L5, tedy 

reakční síly fr1 a fr4. Síla fr1, jež působí mezi ploténkou a obratlem, je rozložena na normálovou 

a tečnou složku. Tyto složky jsou zobrazeny na následujících grafech, kde každému modelu 

náleží daný bod v grafu. Tyto body jsou proloženy křivkou. 

 

 

Obrázek 56: Graf - normálová a tečná složka reakční síly fr1 pro zvětšující se sakrální úhel 

  

Předpokladem bylo, že se zvětšujícím se úhlem se bude normálová složka snižovat, zatímco 
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neklesají/nerostou lineárně. To je dáno tím, že pokud se tento úhel zvětšuje, část silového toku 

přechází na zadní kloubní vazy tím, že dochází k většímu skluzu obratle. Neboli celková reakční 

síla mezi ploténkou a obratlem klesá a reakční síla mezi vazy a obratlem postupně roste. To je 

znázorněno v následujících grafech. 

 

 

Obrázek 57: Graf - Reakční síla fr1 a fr4 pro zvětšující se sakrální úhel 

 

12.5 Posouzení z hlediska přetížení kostní tkáně 
V této části je vyhodnoceno přetížení kostní tkáně kolem šroubu v obratli L5 pro všechny 

modely s fixátorem, vyhodnocení je provedeno pomocí Frostovy hypotézy. Pro kortikální a 

spongiózní kost je vykresleno elastické přetvoření HMH, legenda je vykreslena tak, aby 

odpovídala mezním hodnotám Frostovy hypotézy.  

Na následujících obrázcích je zobrazené zmíněné přetvoření v řezu, tak aby bylo vidět 

i výsledné přetvoření v díře, kde je zavrtaný šroub. Na prvním obrázku je zobrazen model 

Páteř_fix, na druhém model Páteř_fix_spong a na posledním Páteř_fix_šroub.  

Na obrázku vlevo je zobrazena legenda, která udává, jaké zatížení 

kostní tkáně působí v daných místech. U všech tří modelů je 

patrné mírné přetížení kostní tkáně na spodní části obratle, tam 

kde na obratel zespodu působí zavedená klec. U modelu 

Páteř_fix_spong se objevuje mírné přetížení kostní tkáně 

v lokálních oblastech kolem šroubu, zejména v místech 

pod šroubem. U modelu Páteř_fix_šroub tato přetvoření mírně 

rostou a tyto oblasti se zvětšují. U obou zmíněných modelů se 

objevovalo špičkové přetvoření v místě přechodu kortikální 

do spongiózní kosti, jež by dle Frostovy hypotézy spadalo 

do kategorie přetížení kostní tkáně. Vysoká hodnota přetvoření je 

zde způsobena skokovým přechodem tuhosti kortikální a 

spongiózní kosti. Ve skutečnosti zde takto ostrý přechod není, 

proto ani hodnota přetvoření nebude tak vysoká. Je nutno říct, že toto zhodnocení není úplně 

přesné, jelikož lokální špičky budou ve skutečnosti také působit kolem daných závitů, které 

v tomto případě nejsou modelovány. 
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    místa se nejvyšším přetvořením 

Obrázek 59: Zatížení kostní tkáně obratle L5 zleva Páteř_fix; Páteř_fix_spong; Páteř_fix_šroub 

 

12.6 Posouzení z hlediska přetížení meziobratlové ploténky 
Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (NIOSH) [62] doporučil kritéria 

hmotnosti břemene při zdvihání. Toto doporučení říká, že pro segment S1 – L5 je bezpečná 

maximální síla 3400 N v kompresi. Protože je v této práci použita lineární analýza, může být 

lehce přepočteno, jaké normálové napětí působí v ploténce, pokud zde bude působit normálová 

síla 3400 N. Protože je zde řešena pouze polovina páteře, je pro tento případ tato kritická síla 

dvakrát nižší, tedy 1700 N.  

 

Přepočet normálových sil a normálového napětí pro fyziologický stav:  

Síla mezi S1 a L5 v normálovém směru je rovna 193,48 N, to je přibližně 8,79x méně než je 

mezní síla 1700 N.  Pro zjištění mezního normálového napětí je potřeba vynásobit maximální 

hodnotu napětí právě 8,79x.  

síla 193,48 N → 1700 N 

napětí 0,6 MPa → 5,27 MPa 

 

Hodnota normálového napětí 5,27 MPa je dále uvažována jako mezní hodnota napětí, pokud je 

hodnota napětí větší, může docházet k prasklinám na ploténce, vyhřeznutí, dále stlačení nervů 

atd. V následující tabulce jsou zobrazeny maximální hodnoty napětí v řezu 1 pro všechny 

degenerované stavy, tyto hodnoty budou porovnávány s danou mezní hodnotou napětí.  

Tabulka 12: Maximální normálové napětí v řezu 1 pro degenerované stavy 

Degenerovaný stav  Maximální normálové napětí v řezu 1 [MPa] 

Páteř_25 0,78  

Páteř_50 1,12 

Páteř_75 2,04 

 

Z tabulky výše je patrné, že při vzpřímeném stoji nedochází k překročení mezního stavu napětí 

pro žádný z degenerativních stavů. 
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Dále bude vypočítáno, zda nedochází k přetížení plotének pro pooperační stav mezi L5 a L4 a 

mezi L4 a L3. Pro segment L5 - L4 a dále segment L4 - L3 bude spočítána působící normálová 

reakční síla v těchto místech při působení kritickou silou F = 1700 N na segment S1 – L5. 

Reakční síla fr2, jež by neměla být překročena, je v tomto případě rovna 1452,57 N, a síla fr3 

je rovna 1457,93 N. Z těchto hodnot jsou spočítány dle předchozího postupu mezní hodnoty 

normálového napětí v těchto řezech. Pro segment L5 – L4 je tato hodnota mezního stavu 

normálového napětí rovna 5,1 MPa a pro segment L4 – L3 je rovna 6,77 MPa. V následující 

tabulce jsou zaznamenány maximální hodnoty normálového napětí pro fixovaný stav 

v řezech 2 a 3.  

Tabulka 13: Maximální normálové napětí pro Páteř_fix v řezu 2 a v řezu 3 

Model Normálové napětí v řezu 2 

[MPa] 

Normálové napětí v řezu 3 

[MPa] 

Páteř_fix 0,482 0,687 

 

Mezní stav napětí při vzpřímeném stoji pro pooperační stav bederní páteře není překročen 

pro žádný z řezů.  

Další hodnocenou aktivitou bude chůze a její vliv na napětí v ploténkách. Hodnoty působícího 

zatížení při chůzi jsou převzaty ze stránky OrthoLoadLab [40], tam jsou uvedeny hodnoty 

pro zavedený implantát na místo obratle L1. Maximální hodnota zatížení zde činí 833 N. Opět 

bude použita pouze polovina této hodnoty a bude přepočítáno jaké zatížení působí na ploténku 

mezi S1 a L5, pokud na obratel L1 působí právě udaná hodnota. Zatížení bude rozděleno 

na normálovou a tečnou složku. V následující tabulce je zobrazeno normálové napětí 

pro degenerované stavy v řezu 1 a pro fixovaný stav v řezu 2 a 3 při chůzi.  

Tabulka 14: Maximální hodnota normálového napětí v ploténkách při chůzi 

 normálové napětí v řezu [MPa] 

Model řez 1 řez 2 řez 3 

Páteř_25 1,62 -  -  

Páteř_50 2,33 -  -  

Páteř_75 4,25 -  -  

Páteř_fix -  0,99 1,29 

 

Výsledné hodnoty ukazují, že pro žádný z uvedených stavů není při chůzi překročena mezní 

hodnota normálového napětí. 

  

Dále bude také uvažován vzpřímený stoj člověka, ale bude zde přidáno závaží, které je drženo 

v rukou v horizontální rovině před tělem, tak jak je naznačeno na následujícím obrázku.  



56   

 BRNO 2020 

 

Obrázek 60: Vzpřímený stoj člověka se závažím v rukou [63] 

 

Pro výpočet normálové síly působící na segment S1 – L5 fyziologického stavu páteře při zdvihu 

závaží poslouží rovnice dle Armanji a spol. [64]: 

 

𝐹𝑁 = 407,143 + 9,088 ∙ 𝑀 − 1,457 ∙ 𝐷𝑆 − 1,133 ∙ 𝑀2 + 0,106 ∙ 𝐷𝑆
2 + 1,657 ∙ 𝑀 ∙ 𝐷𝑆 , (1) 

 

kde FN je normálová síla, M je hmotnost závaží a Ds je vzdálenost těžiště závaží od segmentu 

S1 – L5. Bude uvažováno závaží o hmotnosti M = 10 kg a vzdálenost DS = 50 cm. Pro segment 

fyziologické páteře při zdvihu takového závaží vychází síla FN = 1488 N, na polovinu páteře 

působí síla poloviční, tedy 744 N. Z předešlých výsledků této práce je jasné, že s danou 

degenerací se přesouvá část silového toku na zadní vazy. Například hodnota normálové síly 

pro Páteř_25 je rovna 0,95 hodnoty normálové síly pro Páteř_fyzio. V následující tabulce jsou 

znázorněny normálové síly pro degenerované stavy, které budou působit na segment S1 – L5 

při zdvihu závaží 10 kg ve vzdálenosti 50 cm. Dále je zde znázorněna hodnota normálového 

napětí v řezu 1, které při těchto silách bude působit v ploténce.  

Tabulka 15: Působící síly FN1 na segment S1 – L5  a napětí v řezu 1 pro degenerované stavy při zdvihu závaží 

10 kg 

Degenerovaný 

stav 

Působící síla FN [N] Maximální normálové napětí σ [MPa]  

Páteř_25 707,54  3,01 

Páteř_50 704,57  4,30 

Páteř_75 683,73  7,85 

 

Z výsledků je patrné, že již při zdvihu závaží o hmotnosti 10 kg je překročen mezní stav napětí 

pro degenerovaný stav Páteř_75. To znamená, že tato ploténka je přetěžována a může docházet 

k jejímu poškození, jako je vyboulení, vyhřeznutí, prasknutí, zužování atd. Na následujících 
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sloupcových grafech jsou znázorněna napětí v řezu 1 pro daný stav. Minimální hodnota napětí 

je nastavena na mezní hodnotu 5,27 MPa, aby bylo jasné, pro které hodnoty hmotnosti závaží M 

a horizontální vzdálenosti těžiště od segmentu S1 – L5 je tato hodnota překročena.  

 

 

Obrázek 61: Graf - překročení mezní hodnoty normálového napětí pro Páteř_25 v řezu 1 

 

 

Obrázek 62: Graf - překročení mezní hodnoty normálového napětí pro Páteř_50 v řezu 1 

 

 

Obrázek 63: Graf - překročení mezní hodnoty normálového napětí pro Páteř_75 v řezu 1 
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Stejně jako u degenerovaných stavů bude vytvořen graf závislosti normálového napětí na zátěži 

a její vzdálenosti od segmentu S1 – L5 pro pooperační stav. Opět bude minimální hodnota 

napětí v grafu nastavena na mezní hodnotu napětí, aby bylo možné rozeznat, pro jakou zátěž je 

tento mezní stav překročen.  

 

 

Obrázek 64: Graf - překročení mezní hodnoty normálového napětí pro Páteř_fix v řezu 2 

 

 

Obrázek 65: Graf - překročení mezní hodnoty normálového napětí pro Páteř_fix v řezu 3 

 

Pro smykové zatížení působící na páteřní segment je dle dostupné literatury považováno 

za mezní hodnotu FT = 1000 N [63]. Stejně jako u normálové síly je uvažována pouze polovina 

hodnoty, tedy FT = 500 N.  

  

Přepočet smykového zatížení a napětí pro fyziologický stav: 

Síla mezi S1 a L5 v tečném směru pro fyziologický stav je rovna 63,3 N, to je 7,9x méně než 

je mezní síla 500 N. Pro zjištění mezního smykového napětí je potřeba vynásobit maximální 

hodnotu napětí právě 7,9x. 
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napětí 0,47 MPa → 3,71 MPa 

 

Hodnota smykového napětí 3,71 MPa je dále uvažována jako mezní hodnota. V následující 

tabulce jsou zobrazeny maximální hodnoty smykového napětí v řezu 1 při vzpřímeném stoji 

pro všechny degenerované stavy.  

Tabulka 16: Maximální smykové napětí v řezu 1 pro degenerované stavy 

Degenerovaný stav Maximální smykové napětí v řezu 1 [MPa] 

Páteř_25 0,58  

Páteř_50 0,65  

Páteř_75 0,82  

 

Z výsledků je patrné, že při vzpřímeném stoji nedochází k překročení mezního stavu napětí 

pro žádný ze stavů se spondylolistézou.  

Dále bude vypočítáno maximální smykové napětí při chůzi pro degenerativní stavy a 

pooperační stav. Postup je totožný jako vyšetřování normálového napětí při chůzi. V následující 

tabulce jsou zobrazeny vypočítané hodnoty.  

Tabulka 17: Maximální hodnota smykového napětí v ploténkách při chůzi 

 smykové napětí v řezu [MPa] 

Model řez 1 řez 2 řez 3 

Páteř_25 1,21 -  -  

Páteř_50 1,35 -  -  

Páteř_75 1,71 -  -  

Páteř_fix -  0,54 0,69 

 

Stejně jako u vzpřímeného stoje ani pro chůzi není překročena mezní hodnota smykového 

napětí pro žádný ze stavů. 

 

V dalším kroku bude proveden stejný postup jako u výpočtu normálových sil a bude uvažován 

zdvih závaží 10 kg. Pro výpočet smykového zatížení bude opět použita rovnice dle Armanji a 

spol. [64], uvedená dále: 

 

𝐹𝑆 = 93,797 − 6,621 ∙ 𝑀 + 2,093 ∙ 𝐷𝑆 + 0,097 ∙ 𝑀2 + 0,009 ∙ 𝐷𝑆
2 + 1,067 ∙ 𝑀 ∙ 𝐷𝑆, (2) 

 

kde FS je smykové zatížení, M je hmotnost závaží a Ds je vzdálenost těžiště závaží od páteřního 

segmentu S1 – L5. Budou použity stejné hodnoty jako u normálových sil M = 10 kg a 

DS = 50 cm. Po dosazení do rovnice (2) vychází smykové zatížení pro fyziologický stav 

697,94 N. Bude počítáno s polovinou hodnoty, tudíž FS = 348,97 N. Dále bude toto zatížení 

působící na segment při zdvihu závaží přepočítáno pro každý z degenerovaných stavů, to je 
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znázorněno v následující tabulce. Pro výsledná zatížení budou přepočítána odpovídající napětí, 

ta jsou též znázorněna v následující tabulce.  

Tabulka 18: Působící síly FS1 na segment S1 – L5  a napětí v řezu 1 pro degenerované stavy při zdvihu závaží 

10 kg 

Degenerovaný 

stav  

Působící síla FS [N] Maximální smykové napětí σS [MPa] 

Páteř_25 474,60 3,17  

Páteř_50 425,74 3,59 

Páteř_75 362,93 4,52  

 

Z tabulky lze vidět, že při zdvihu závaží o hmotnosti 10 kg vychází smykové napětí 

až 4,52 MPa. Tato hodnota je vyšší než určená mezní hodnota 3,71 MPa, to znamená, že 

na ploténce může dojít k porušení. Na následujících grafech jsou znázorněny hodnoty 

smykového napětí v řezu 1 pro daný stav. Nejnižší zobrazená hodnota napětí je nastavena na 

mezní hodnotu 3,71 MPa, aby bylo viditelné, pro které hodnoty hmotnosti závaží M a 

horizontální vzdálenosti těžiště od segmentu S1 – L5 je tato hodnota překročena. 

 

 

Obrázek 66: Graf - překročení mezní hodnoty smykovéhoo napětí pro Páteř_25 v řezu 1 

 

 

Obrázek 67: Graf - překročení mezní hodnoty smykového napětí pro Páteř_50 v řezu 1 
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Obrázek 68: Graf - překročení mezní hodnoty smykového napětí pro Páteř_75 v řezu 1 

 

Stejným postupem, jako výše uvedené, je řešeno smykové napětí pro pooperační stav v řezu 2 

a v řezu 3. Hodnoty smykového napětí v daných řezech pro různou hmotnost zátěže a 

vzdálenost Ds pro Páteř_fix je zobrazeno v následujících grafech. 

 

 

Obrázek 69: Graf - překročení mezní hodnoty smykového napětí pro Páteř_fix v řezu 2 

 

 

Obrázek 70: Graf - překročení mezní hodnoty smykového napětí pro Páteř_fix v řezu 3 
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Z předchozích grafů je patrné, že pro pooperační stav bederní páteře se vzhledem 

k degenerativním stavům zvyšují hodnoty zátěže a vzdálenosti Ds, pro které nedochází 

k překročení mezní hodnoty napětí. S ohledem na přetížení meziobratlových plotének by 

z hlediska biomechaniky pro degenerativní stavy mohla být doporučena operace těchto stavů. 

I pro pooperační stav však může hodnota smykového napětí překročit mezní hodnotu a může 

dojít ke skluzu prvního nezafixovaného obratle.  

 

12.7 Posouzení z hlediska přetížení vazů  
Kritická síla pro kapsulární vazy je dle White a Panjabi [6] rovna 222 N. V následující tabulce 

jsou vypsány síly působící na kapsulární vazy mezi křížovou kostí S1 a obratlem L5 

pro fyziologický a degenerativní stavy při vzpřímeném postoji.  

Tabulka 19: Reakční síla fr4 pro fyziologický a degenerativní stavy 

Model Působící síla fr4 [N] 

Páteř_fyzio 19,16 

Páteř_25 45,78 

Páteř_50 45,99 

Páteř_75 42,19 

 

Jak lze vidět, kritická síla není překročena ani pro jeden případ. Dále bude stejně jako 

pro ploténky vypočítána síla působící na vazy při zdvihu závaží o hmotnosti 10 kg. Opět bude 

využita linearita analýzy. Pro každý uvedený stav bude určena celková síla procházející jak 

přes ploténku, tak přes kloubní vazy a bude určeno, jaké procento celkového silového toku 

prochází přes vazy. Dále budou sečteny složky normálové a tečné síly působící na ploténku 

v oblasti S1 – L5 při zdvihu závaží a z toho přes procenta dopočítáno silové působení na vazy. 

Například pro fyziologický stav bez závaží působí na ploténku síla fr1 = 207,47 N a na kloubní 

vaz fr4 = 20,13 N, reakční síla fr_1 tedy tvoří 91,16 % a reakční síla fr4 8,84 % z celkového 

silového toku. Celková síla působící na ploténku při zdvihu závaží o hmotnosti 10 kg činí 

821,36 N, ta činí 91,16 % z celkového silového toku přes oblast. Reakční síla přes vazy tvoří 

8,84 % celkového silového toku a je tedy rovna 79,65 N. Takto je reakční síla přepočítána 

pro všechny stavy a její hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka 20: Reakční síla fr4 pro fyziologický a degenerované stavy při zdvihu závaží o hmotnosti 10 kg 

Model Působící síla fr4 při zdvihu závaží [N] 

Páteř_fyzio 79,65 

Páteř_25 187,91 

Páteř_50 188,22 

Páteř_75 170,6 

  

I přes velký nárůst reakční síly u degenerativních stavů páteře vzhledem ke stavu 

fyziologickému nedochází k překročení kritické hodnoty ani při zvedání 10 kg závaží.  
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Obrázek 71: Redukované napětí HMH na šroubech a svorkách 

Obrázek 72: Redukované napětí na dříku spojující šrouby 

12.8 Posouzení napjatosti na páteřních implantátech 
V této kapitole je vykresleno redukované napětí HMH na jednotlivých implantátech pro model 

Páteř_fix_spong, jelikož tento model nejlépe odpovídá skutečnosti. Na následujících obrázcích 

je nejprve vykresleno napětí na šroubech a svorkách, dále napětí na dříku spojující šrouby a 

v posledním případě napětí na implantované kleci. Napětí je zobrazované v jednotkách MPa. 

Opět je nutné dodat, že pro zrychlení a zjednodušení výpočtu byly modelovány šrouby 

bez závitů. Závity by v tomto případě fungovaly jako koncentrátory napětí a kolem nich by se 

lokálně tvořila špičková napětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku výše, kde je zobrazeno napětí na samotných šroubech, je graficky zvětšené měřítko 

pro deformaci tělesa. Tak jde lehce poznat, jak je daný šroub namáhán. U obou šroubů je patrný 

jejich ohyb, šroub v obratli L5 se ohýbá směrem dolů, zatímco šroub v křížové kosti je ohýbán 

směrem nahoru. U obou šroubů je nejvyšší napětí v místě vstupu do kosti. Napětí na šroubech 

dosahuje maximální hodnoty 52,6 MPa. 
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Obrázek 73: Redukované napětí na implantované kleci 

Maximální hodnota napětí na dříku spojující šrouby činí 17,8 MPa. V místě maximálního napětí 

je šroub namáhaný tahem, na druhé straně, kde je vyznačena hodnota redukovaného napětí 

13,8 MPa, je dřík namáhaný tlakem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku s vykresleným redukovaným napětím pro klecový implantát je patrné, že nejvyšších 

napětí je dosaženo na rozích implantátu, takto ostrých rohů ale ve skutečnosti nebude dosaženo, 

výsledné maximální napětí bude tedy menší.  

Nejvyšší hodnota redukovaného napětí se nachází na klecovém implantátu, její velikost je 

přibližně 90 MPa, na šroubech bylo dosaženo napětí 52 MPa a na dříku spojující šrouby téměř 

18 MPa. Minimální hodnota meze kluzu pro ocel je 200 MPa [61]. I přes koncentrátory napětí 

obsažené v modelech tato hodnota nebyla překročena.  
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13 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo srovnání fyziologického, degenerativního a pooperačního stavu bederní 

páteře. Na začátku práce byla popsána soustava, na které je řešen problém, tedy byla shrnuta 

anatomie páteře, dále jaké vlivy na ni působí, mezi ně patří zatížení páteře či degenerace páteře. 

V dalším kroku byla vytvořena krátká rešerše ohledně implantátů, jež se při fixaci zavádějí 

do páteře. Další část této práce shrnuje články a literaturu, z níž bylo čerpáno. 

Dle formulovaného problému byl výpočet proveden pomocí metody konečných prvků 

v programu ANSYS. Fyziologický model byl vytvořen díky tzv. generátoru bederní páteře 

(Lumbar model generator), fyziologický model byl dále modifikovaný zvětšováním sakrálního 

úhlu. Degenerativní modely byly vytvořeny úpravou stávajícího fyziologického modelu dle 

dodaných snímků z magnetické rezonance. Posledním vytvořeným modelem byl model se 

zavedeným fixátorem, a to ve třech variantách – se spongiózní kostí pouze v těle obratle, se 

spongiózní kostí rozšířenou do celého obratle, dále se zkráceným šroubem. Bylo tedy celkem 

vytvořeno 10 modelů bederní páteře.   

V prvním kroku výpočtu byla provedena analýza vlivu materiálu spongiózní kostní tkáně, 

vstupní hodnotou byl modul pružnosti, výstupními hodnotami byly reakční síly. Bylo zjištěno 

že i přes vysokou variabilitu vstupní hodnoty vychází nízká variabilita výstupu. To znamená, 

že silový tok prochází převážně přes kortikální kost a spongiózní kostní tkáň má na tento silový 

tok malý vliv.  

Prvním analyzovaným parametrem byla celková deformace všech vyšetřovaných stavů bederní 

páteře. Zde bylo jasně ukázáno, že s rostoucí degenerací páteře se celková deformace bederní 

páteře vzhledem k fyziologickému stavu zvětšuje. Celkovou deformací se fyziologickému 

stavu nejvíce přibližoval stav pooperační.   

Dále bylo hodnoceno napětí v řezu ploténkou a napětí po cestě ve třech oblastech pro všechny 

stavy společně s reakčními silami v těchto oblastech. Obecně by se dalo říct, že s rostoucím 

stupněm spondylolistézy se rozložení napětí a přenos sil vzhledem k fyziologickému stavu 

výrazněji mění. Také se mění rozložení silového toku, kdy u modelů se spondylolistézou 

vzrůstá reakční síla mezi obratlem a zadními kloubními vazy společně se závažností 

spondylolistézy, zatímco silový tok přes ploténky klesá. Pokud je provedena operace a páteř se 

zafixuje vloženými implantáty, rozložení napětí na ploténce se přiblíží stavu fyziologickému. 

Avšak výsledné reakční síly ukazují, že dochází k mírnému zvýšení hodnot těchto reakčních sil 

na první nezafixované úrovni nad fixátorem. Napětí bylo dále vyobrazeno na řezech obloukem 

obratlů L5 a L4. Zde bylo zjištěno, že napětí v řezu obratle L5 nejvíce klesá pro 3. stupeň 

spondylolistézy, což je dáno skluzem obratle, a mění se ohybové napětí pro pooperační stav 

páteře.  

V další části byla analyzována změna sakrálního úhlu na přenos sil v lumbosakrální oblasti. Dle 

předpokladu bylo zjištěno, že s rostoucím úhlem klesá normálová složka reakční složky, 

zatímco tečná složka roste. Dále tento úhel ovlivňuje silový tok, s rostoucím úhlem roste 

reakční síla mezi obratlem a zadními vazy, reakční síla mezi ploténkou a obratlem klesá.  

Ke zhodnocení, zda degenerovaný stav operovat či ne, bylo nadále důležité zhodnocení 

přetížení meziobratlových plotének a vazů. V této kapitole bylo zjištěno, že při vzpřímeném 

stoji a při chůzi nedochází k překročení mezních stavů, jak pro ploténku, tak pro kloubní vazy. 

Pokud by ale daný pacient se spondylolistézou při vzpřímeném stoji držel v rukou závaží 
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o hmotnosti 10 kg, může napětí na ploténce překročit mezní hodnotu a může dojít k narušení 

ploténky. Čím je stupeň spondylolistézy vyšší, tím pravděpodobnost překročení mezní hodnoty 

napětí na ploténce stoupá. Dále bylo zjištěno, že při zdvihu stejně těžkého závaží je 

pravděpodobnější překročení mezního stavu napětí na ploténce u degenerovaných stavů než 

překročení této hodnoty u stavu pooperačního.  

Pro modely s fixátorem byla provedena analýza přetížení kostní tkáně kolem implantátů. 

K mírnému přetížení dochází v lokálních místech kolem šroubu a také na spodní straně obratle 

nad vloženým klecovým implantátem.  

Pro model s rozšířenou spongiózní kostí byla provedena napěťová analýza fixátoru. Hodnoty 

maximálního redukovaného napětí ukázaly, že při vzpřímeném stoji není překročena mez kluzu 

na žádném z implantátů.  
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17 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Zkratka     Význam 
Co1 – Co4    4 kostrční obratle  

C1     atlas, nosič 

C1 – C7    7 krčních obratlů 

C2     axis, čepovec 

CFS     Coflex system 

CT     computer tomography, počítačová tomografie 

fr1 – fr6    reakční síly na páteři 

HMH     Huber, von Mises, Hencky 

L1 – L5    5 bederních obratlů 

LHS     Latin Hypercube Sampling 

LL     lumbar lordosis, bederní lordóza 

LLL     lower lumbar lordosis, dolní bederní lordóza 

LMG     Lumbar model generator 

MKP     metoda konečných prvků 

MLL     middle lumbar lordosis, střední bederní lordóza 

MPC      model predictive control 

MR     magnetická rezonance 

N     normálová složka 

NIOSH Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci 

PLIF     Posterior Lumbar Interbody Fusion 

PSRS     pedicle screw-rod system 

S1 – S5    5 křížových obratlů 

SS     sacral slope, sakrální úhel  

STEP  standard for exchange of product model data, datový 

formát 

STL     stereo lithography, datový formát 

T     tečná složka 

TFPS     trasfacet pedicle screw system 

Th1 – Th12    12 hrudních obratlů 

TLFS     translaminar facet screw systém 

TLIF     Transforaminal Lumbar Interbody Fusion 

ULL     upper lumbar lordosis, horní bederní lordóza 

ÚMTMB    Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky 
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Veličina Jednotka  Popis 
a   [mm]   délka cesty, po které je vykresleno napětí v řezu ploténkou 

a1  [cm]  momentové rameno od svalu 

b1  [cm]  momentové rameno od závaží 

c1  [cm]  momentové rameno od působiště váhy těla 

DS  [cm]   horizontální vzdálenost těžiště závaží od segmentu S1 – L5 

E  [MPa]  Youngův modul pružnosti 

F  [N]  síla 

FS, FT  [N]   smyková, tečná síla 

FN  [N]  normálová síla 

l   [mm]  délka cesty, po které je vykresleno napětí v řezu obratlovým  

    obloukem 

M  [kg]  hmotnost závaží 

W, W1  [N]  zatěžující síla 

θ  [ ° ]  úhel sklonu páteře 

μ  [ - ]  Poissonovo číslo 

σ  [MPa]  normálové napětí 

σb  [MPa]  ohybové napětí 

σm  [MPa]  membránové napětí 
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Obrázek 74: Celková deformace modelů zleva Páteř_fix; Páteř_fix_spong a Páteř_fix_šroub 

Obrázek 75: Celková deformace modelů zleva Páteř_fyzio_40°; Páteř_fyzio_50°; Páteř_fyzio_60° 
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Obrázek 76: Graf – linearizované membránové napětí po cestě pro řez 2 

 

 

Obrázek 77: Graf – linearizované ohybové napětí po cestě v řezu 2 

 

 

Obrázek 78: Graf - normálové a tečné složky reakční síly fr2 

 

 

Obrázek 79: Graf – linearizované ohybové napětí po cestě v řezu 3 

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0 10 20 30 40

σ
m

[M
P

a]

a [mm]

Páteř_fyzio

Páteř_25

Páteř_50

Páteř_75

Páteř_fix

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0 10 20 30 40

σ
b

[M
P

a]

a [mm]

Páteř_fyzio

Páteř_25

Páteř_50

Páteř_75

Páteř_fix

0

0,5

1

1,5
fr2_N

Páteř_fyzio

Páteř_25

Páteř_50

Páteř_75

Páteř_fix

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0 5 10 15 20 25 30 35σ
[M

P
a]

a [mm]

Páteř_fyzio

Páteř_25

Páteř_50

Páteř_75

Páteř_fix



 

81 

 BRNO 2020 

Tabulka 21: Rozložení normálového napětí ve všech řezech ploténkami 

σ [MPa] ŘEZ 1 ŘEZ 2 ŘEZ 3 
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Tabulka 22: Rozložení normálového napětí ve všech řezech obratli 

σ [MPa] ŘEZ 4 ŘEZ 5 
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Tabulka 23: Rozložení smykového napětí ve všech řezech ploténkami 

σs [MPa] ŘEZ 1 ŘEZ 2 ŘEZ 3 
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Páteř_fix  
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Tabulka 24: Rozložení smykového napětí ve všech řezech obratli 

σs [MPa] ŘEZ 4 ŘEZ 5 

Páteř_fyzio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páteř_25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páteř_50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páteř_75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Páteř_fix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


