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     ABSTRAKT 

Deformačně-napěťová analýza patologického kyčelního kloubu 

Tato práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou patologického kyčelního 

kloubu. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie z dostupných literárních zdrojů zahrnující 

současný stav vědeckých prací, anatomii jednotlivých komponent kyčelního kloubu, jejich 

materiálové vlastnosti, způsob a velikost zatížení a nejčastěji používaný MKP model. S 

využitím těchto informací, výpočtového systému ANSYS a získaných CT řezů je vytvořen 

model geometrie pánve a stehenní kosti. Následně je sestaven celkový výpočtový model 

patologického kyčelního kloubu. Na takto sestaveném modelu je provedena deformačně 

napěťová a citlivostní analýza. Následně je simulován chirurgický zákrok na modelu 

patologického kyčelního kloubu a provedena deformačně napěťová analýza. Tyto analýzy 

jsou porovnávány s analýzou fyziologického kyčelního kloubu. 

 

 

 

     ABSTRACT 

Stress-strain analysis of pathological hip joint 

This work deals with stress-strain analysis pathological hip joint. In its introduction a 

research study from accessible literature sources is carried out. It covers contemporary state of 

scientific studies, anatomy of single components hip joint, their material properties, ways and 

magnitudes of loadings and most often FE model used. With use of all these informations, 

computational system ANSYS and gained CT scans, a model of geometry of pelvis and femur 

is created. Subsequently, the complete computational model o pathological hip point is 

compiled. On this model computational solution is executed stress-strain and sensitivity 

analysis. Subsequently, surgery operation is simulated on this model and it is executed stress-

strain analysis. These analyses are compared with analysis of physiological hip joint. 
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1.ÚVOD 

Dnešní způsob života vede k minimalizaci jakéhokoli pohybu. Snažíme se být mobilní 

díky všelijakým prostředkům. To vede často k nadváze a přetížením tak celého pohybového 

aparátu. 

Na druhou stranu některé sportovní aktivity jsou opět nadměrnou zátěží pro náš 

pohybový aparát. Kombinací těchto dvou faktorů často dochází mimo jiné  i k přetěžování 

kyčelních kloubů, jejich následnému opotřebení, omezení rozsahu pohybu a bolestivosti. K 

opotřebení kloubů dochází jak ve věku produktivním a zejména seniorském, tak i v období 

dětství, kdy jsou příčinou vývojová dysplazie kyčelního kloubu a další choroby,o kterých 

bude pojednávat samostatná kapitola.  

  Většina onemocnění je provázena deformitou kyčelního spojení, což vede ke snížení 

funkčnosti kloubu, které se projevuje špatným přenosem zatížení mezi hlavicí stehenní kosti a 

jamkou kloubu. V této chvíli je nutné neprodleně zahájit léčebný proces. Zpočátku je léčení 

vedeno konzervativní metodou (léky,rehabilitace). Pokud je konzervativní léčba neúspěšná a 

dochází k dalšímu zhoršování stavu, až k úplné ztrátě funkčnosti kyčelního spojení, je třeba 

přistoupit k chirurgickému zákroku. 

  Z mechanického hlediska v základní formě můžeme chirurgické zákroky rozdělit na 

implantace náhrad a na zákroky, které upravují geometrii a orientaci jednotlivých prvků 

kyčelního kloubu. Volba chirurgického zákroku je závislá na mnoha okolností (míra 

poškození kloubu, věk pacienta, zvyklosti konkrétního pracoviště). 

  Cílem chirurgického zákroku je se zbavit nepříznivých deformací a patologických 

silových poměrů působících na části kyčelního kloubu a co nejvíce je přizpůsobit tvaru a 

poměrům na fyziologickém kyčelním spojení. Právě k tomu nám v poslední době napomáhá 

metoda konečných prvků, která nám umožňuje provádět mechanické analýzy na různých 

možnostech kyčelního spojení: patologický, fyziologický. Můžeme imitovat různé možnosti 

chirurgického zákroku a tak získat důležité informace pro provedení samotného zákroku. 
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  2. POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE  

Kyčelní spojení je z mechanického hlediska nejvíce namáhaný kloub v těle. Zatížení 

působící na hlavici stehenní kosti odpovídá síle, která je přibližně tři až čtyřnásobek tíhy 

člověka. Kyčelní spojení sestává ze dvou kostí (stehenní kost, pánevní kost), kloubních 

chrupavek a svalů. Nefunkčnost jednotlivých částí ovlivňuje správnou funkci celku. 

V důsledku stárnutí, vrozených dispozic, degenerativních procesů a úrazů, dochází 

k výrazným změnám geometrie a mechanických vlastností kyčelního kloubu. Tyto změny se 

projeví změnou materiálových vlastností, deformací nebo až porušením jednotlivých 

komponent. To je často spojeno s obtížemi a velkou bolestivostí v oblasti kyčelního spojení. 

V současné době jsou práce zaměřovány spíše na modelování a analýzu totálních či 

částečných náhrad kyčelního kloubu. Mechanickými analýzami patologického kyčelního 

kloubu a poté následnými simulacemi chirurgického zákroku na patologickém kyčelním 

spojení (viz. rešeršní studie) se řeší už méně často. Tyto práce jsou žádány ortopedy 

k provedení složitého chirurgického zákroku. Poznatky z těchto analýz v kombinaci 

s klinickou praxí jsou využívány pro volbu vhodného chirurgického zákroku na patologickém 

kyčelním kloubu. 
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3. FORMULACE PROBLÉMU A CÍLŮ ŘEŠENÍ  

Cílem práce je vytvořit výpočtový model patologického kyčelního kloubu v 

programovém systému ANSYS, provést jeho deformačně-napěťovou a citlivostní analýzu, 

simulovat chirurgický zákrok na tomto patologickém kyčelním kloubu a provést deformačně-

napěťovou analýzu.  

 

Vymezení cílů diplomové práce 

1. Rešeršní studie na téma výpočtové modelování patologických kyčelních kloubů 

2. Vytvoření výpočtového modelu 

3. Deformačně-napěťová a citlivostní analýza jednotlivých řešených variant 

4. Srovnávací analýza se zdravým kyčelním kloubem a kyčelním kloubem po provedení 

simulace osteotomie. 

5. Zhodnocení výsledků 
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    4. VOLBA METODY ŘEŠENÍ 

Problém deformačně napěťové analýzy kyčelního kloubu budu řešit numericky 

výpočtovým modelováním. Na základě provedené analýzy možností byla vybrána metoda 

konečných prvků - MKP. 

Jako podklad pro tvorbu modelu geometrie budou použity CT řezy lidského kyčelního 

kloubu. K tvorbě geometrie budou použity modelářské softwary Rhinoceros v.3.0. a Catia 

V5R15. Model materiálových vlastností a model zatížení bude vytvořen na základě rešeršní 

studie. K realizaci výpočtového modelu a pro jeho řešení bude použit výpočtový software 

Ansys 11.0.  
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5. REŠERŠNÍ STUDIE 

     Předmětem této rešeršní studie bylo nalézt v dostupných literárních zdrojích práce 

zabývající se tématem deformačně napěťové analýzy patologického kyčelního kloubu a zjistit 

současnou úroveň ve vědecké oblasti. Studie byla zaměřena zejména na výpočtové 

modelování tohoto problému pomocí metody konečných prvků. 

     K jejímu vytvoření mi významně pomohl studijní pobyt na Univerzity of Malta, kde jsem 

díky paní Ing. Zdence Sant, Ph.D. měl přístup k Journal of Biomechanical Engineering a 

dalším důležitým a přínosným zdrojům. 

 

The Biomechanics of Human femurs in Axial and Torsional 

loading:Comparison of Finite Element analysis,Human cadaveric femurs 

and Synthetic femurs 

    M.Papini,R.Zdero,E.H.Schemitsch,P.Zalzal 

    Journal of Biomechanical Engineering,Vol.129/1,February 2007 

Tento článek se zabývá porovnáním tuhosti po nekrotického femuru (v 25 případech) a 

3GCF(Third-generation Composite Femur)(-ve 3 případech), a to jak měřením, tak použitím 

výpočtu MKP modelu. 

• Autoři využívají metody konečných prvků.Specificky pak program ANSYS 

• V práci je naznačena tvorba výpočtového modelu a jeho analýza v závislosti na 

modulu pružnosti kosti 

• Použití digitálních dat pro tvorbu modelu geometrie 

• Jsou zde popsány použité prvky a materiálové charakteristiky částí kosti a 

vysvětleny proč se používají právě tyto hodnoty 

• Porovnání získaných výsledků s výsledky jiných autorů 

Hodnocení: Článek řeší problematiku zjišťování mechanických vlastností femuru a je i 

inspirací pro tuto práci.  
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A CT-Based High-Order Finite Element Analysis of the Human Proximal 

Femur Compared to In-vitro Experiments 

    Z.Yosibash,R.Padan,L.Joskowicz,Ch.Milgrom 

    Journal of Biomechanical Engineering,Vol.129/3,June 2007 

Tento článek se zabývá analýzou změny napětí a deformace na femuru v závislosti na změně 

zátěžné síly a úhlu zatížení. 

• Autoři používají metody konečných prvků 

• Popisují zde 2 metody tvoření výpočtového modelu: 

 -1. metoda(tzv. structure-based method) je na principu vytvoření                                    

  geometrie a poté vytvoření elementů na geometrii. 

                   -2.metoda (tzv. voxel-based method) má opačný postup.Nejprve                             

                    vytvoří elementy a poté z nich geometrii. 

• Výsledky z MKP modelu jsou porovnávány s výsledky z experimentu 

Hodnocení: Tuto práci lze využít jako zdroj informací pro vytváření výpočtového modelu. 

 

Development and validation of a subject-specific finite element model of the 

pelvis:assessment of model sensitivity 

    A.E. Anderson, C.L. Peters, B.D. Tuttle, J.A. Weiss 

    Proc 6th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical     

    Engineering, Madrid, Spain, March 2004. 

Tento článek se zabývá citlivostní analýzou pelvisu (pánve) 

• Autoři zde používají metody konečných prvků, konkrétně pak LS-DYNA. 

• K vytvoření modelu je použito CT-řezů(jako ve většině případech),pomocí 

nichž vznikají body a mezi nimi jsou vytvořeny trojúhelníky. Tato síť 

trojúhelníků je vyhlazena a vzniká tak objem,ze kterého vzniká konečno-

prvková síť. 
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• Autoři v citlivostní analýze mění parametry geometrie pánve a mechanické 

vlastnosti materiálů(kost a chrupavka) 

• Ze závěru citlivostní analýzy vyplývá,že tloušťka kortikální vrstvy pánve má 

největší vliv na napětí 

Hodnocení: Tento článek je vhodný pro inspiraci a jako zdroj informací pro tuto práci.  

 

Prediction of strength and strain of the proximal femur by a CT-based 

finite element method 

    M.Bessho,I.Ohnishi,J.Matsuyama,T.Matsumoto,K.Imai,K.Nakamura 

    Journal of Biomechanics,Vol.40/8,2007 

Účelem této studie bylo vytvořit výpočtový model, pomocí kterému by se mohla odhadovat 

pevnost a rovinné přetvoření femuru s využitím CT řezů v MKP modelu a posléze ověřit 

přesnost našeho modelu zatěžovací zkouškou,při které bylo použito posmrtného vzorku. 

• Zdrojem pro geometrii bylo použito CT snímků 

• Je zde opět podrobně popsána tvorba MKP modelu a použití velikosti prvku 

v modelu 

• Je zde použito výpočetního systému,který byl vyvinut autory článku-

MECHANICAL FINDER 

• Výsledky z výpočtového modelu a experimentu se sobě rovnají 

Hodnocení: Tuto práci lze využít jako zdroj informací pro vytváření výpočtového          

modelu. 

 

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a 

patologických kyčelních kloubech  

    M.Vaverka, M.Vrbka, Z.Florian  

    12. ANSYS Users’ Meeting, 30. září – 1. října 2004 na Hrubé Skále 
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Tento článek se zabývá výpočtovým modelováním deformace a napjatosti ve zdravém a 

patologickém kyčelním spojení dospělého člověka a dospívajícího chlapce. 

• Zdrojová data jsou získána z CT řezů zpracovanými v modelovacím programu 

RHINOCEROS, kde se vytváří křivky 

• Geometrie kyčelního kloubu a MKP model je vytvářen ve výpočtovém 

systému ANSYS,do kterého jsou křivky načteny 

• Je zde podrobně popsána tvorba MKP modelu 

• Je zde prováděna deformačně-napěťová analýza a porovnávány veličiny jako je 

kontaktní tlak a radiální napětí mezi fyziologickými a patologickými kyčelními 

klouby  

Hodnocení:  Téma tohoto článku je velice blízké tématu této práce,proto je článek velice 

inspirativní a je zdrojem užitečných informací a to nejen pro tuto práci. 

 

Computational Modeling of hip joint mechanics 

    A.E.Anderson 

    Dissertation,Department of Bioengineering,The University of Utah,April 2007 

Tato disertační práce se zabývá vytvářením modelu a citlivostní analýzou kyčelního kloubu a 

to jak fyziologického tak patologického. 

• k vytvoření geometrie z CT snímků je použit software Amira 4.1 ( Mercury 

Computer  Systems, Boston, MA) 

• k vytvoření MKP modelu je použit software TrueGrid (XYZ Scientific, 

Livermore, CA) 

• v analýze je porovnávána zátěž kyčelního kloubu při chůzi,stoupání do schodů 

a scházení ze schodů 

• práce popisuje prvky a materiálové charakteristiky jednotlivých segmentů 

modelu 

Hodnocení: Tato disertační práce řeší podobnou problematiku.Je velice rozsáhlá co se týče 

informací.Je vhodný pro inspiraci a jako zdroj informací pro tuto práci.  
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Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky vyvinutého 

kyčelního spojení 

     M.Vrbka 

     Disertační práce, Ústav mechaniky těles, FSI VUT Brno, 2004 

Tato disertační práce se zabývá výpočtovým modelováním deformace a napjatosti 

fyziologického a patologického kyčelního kloubu dospělého člověka. 

• zdrojová data jsou získána z CT řezů zpracovanými v modelovacím programu 

RHINOCEROS 

• křivky z CT řezů jsou převedeny do výpočetního systému ANSYS,kde je 

vytvořen geometrický model  

• je zde podrobně popsána tvorba MKP modelu ve výpočetním systému ANSYS  

• je zde naznačena problematika léčby patologického kyčelního kloubu 

• citlivostní analýza je prováděna změnou koeficientu tření mezi 

chrupavkami,změnou zatížení 

• jsou zde porovnávány veličiny jako je kontaktní tlak a radiální napětí mezi 

fyziologickým a patologickým kyčelním kloubem  

Hodnocení: Tato disertační práce přináší kompletní nástin řešení daného problému a 

poskytuje informace pro tuto práci. 

 

The effects of static, dynamic and fatigue behavior on three-dimensional 

shape optimization of hip  prosthesis by finite element method 

     O.Kayabasi,B. Ekici                                                                     

     Department of Mechanical Engineering, University of Marmara          Kuyubasi/Roztepe, 

February 2006 

Tento článek se zabývá citlivostní analýzou endoprotézy. 

• je zde popsána tvorba MKP modelu femuru a kloubní náhrady. 
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• používají zde opět program ANSYS 

• citlivostní analýza je tvořena na základě geometrie soustavy a nastavením 

výpočtu 

Hodnocení: Tento článek se zabývá kloubní náhradou ,tudíž je pro tuto práci jen částečným 

zdrojem informací. 

 

Vytvoření a aplikace výpočtového modelu pro deformačně napěťové 

analýzy totálních endoprotéz kyčelního kloubu 

    L.Iván 

    Disertační práce, Ústav mechaniky těles, FSI VUT Brno, 2002 

Tato disertační práce se zabývá výpočtovým modelem kyčelního kloubu a analýzou 

endoprotéz kyčelního kloubu. 

• Autor zde uvádí rozbor náhrad kyčelního kloubu 

• Opět jsou tu popsány dva způsoby tvoření konečnoprvkové sítě:  

 -1.metoda(tzv. structure-based method) je na principu vytvoření                                    

  geometrie a poté vytvoření konečnoprvkové sítě 

                   -2.metoda (tzv. voxel-based method) – přímá generace uzlů a elementů 

• Sám autor používá 1.metodu 

• Autor vytvořil pomocné funkce v systému ANSYS k vylepšení 

konečnoprvkové sítě získané z CT dat 

• Autor provádí deformačně-napěťové analýzy na totální endoprotéze kyčelního 

kloubu 

Hodnocení: Tato práce je prospěšná ke zlepšení tvorby konečnoprvkové sítě na modelu.  
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Závěr z rešeršní studie 

Ač jsem měl přístup k odborným článkům ze zdrojů 2 univerzit, z důvodu časové 

omezenosti se mě nepodařilo dostat ke všem, které by podaly důležitou informaci o 

problematice výpočtového modelování patologického kyčelního kloubu. K většině článků na 

internetu s celými texty je omezený přístup, protože jsou zpoplatněné a tak jsem z časového 

důvodu mohl čerpat pouze z abstraktů. 

Z uvedené rešeršní studie vyplývá, že téma kyčelního kloubu je v dnešní době velice 

aktuální. Velké množství prací se jím zabývá s různými cíly a záměry. Autoři používají k 

výpočtovému modelování různé úrovně modelu, různé typy elementů a materiálové 

vlastnosti, protože určit materiálové vlastnosti částí lidského organismu je velice obtížné, 

protože je tu mnoho ovlivňujících činitelů. Z tohoto hlediska je tato rešeršní studie velice 

přínosná. Každá práce má část, zabývající se výpočtovým modelováním kyčelního spojení. 
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6. ANATOMICKÉ MINIMUM 

Při popisu lidského těla vycházíme z tzv. základního anatomického postavení. Toto 

postavení zaujímá tělo při vzpřímeném postoji, kdy hlava hledí přímo vpřed, horní končetiny 

visí volně podle těla s dlaněmi obrácenými dopředu, dolní končetiny jsou ve stoji spojném. 

Pro orientaci v prostoru a pro určení směrů se užívá těchto termínů: 

• Základní roviny 

• Základní osy 

• Základní směry 

6.1. Základní roviny 

rovina mediánní - je svislá rovina, jdoucí zepředu dozadu středem těla. Dělí stojící tělo na   

                              dvě zrcadlové poloviny. 

rovina sagitální – jsou všechny další předozadní roviny rovnoběžné s rovinou mediánní. 

rovina frontální – je svislá rovina, rovnoběžná s čelem, zároveň je kolmá na mediální rovinu. 

rovina transversální – jsou kolmé na rovinu mediánní a roviny sagitální, jakož i na roviny  

                                       frontální. 

 

                                            Obr. 6.1. Základní roviny používané v anatomii 



VUT BRNO, FSI 
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES,MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY                                                            DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  25 

 

6.2. Základní osy 

Vedle myšlených rovin hovoříme i o osách : ose svislé, ose předozadní (sagitální) a 

ose pravolevé (transverzální). 

 

6.3. Základní směry 

• Vertikální 

- směr k hlavě – směr kraniální (cranialis) 

- směr k pánvi – směr kaudální (caudalis) 

- k trupu – směr proximální (proximalis) 

- od trupu – směr distální (distalis) 

- nahoře – superior 

- dole – inferior 

• Předozadní 

- směr dopředu – směr ventrální (ventralis) 

- směr dozadu – směr dorzální (dorsalis) 

- vepředu – anterior 

- vzadu – posterior 

• Horizontální 

- směr ke středu směr mediální (medialis) 

- směr od středu – směr laterální (lateralis) 

- napravo – dexter 

- nalevo - sinister 

 

 

 



VUT BRNO, FSI 
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES,MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY                                                            DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  26 

 

 

                                     Obr. 6.2. Základní směry používané v anatomii 
  

V této kapitole bylo čerpáno z literatury: [2], [15] 
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7. CHARAKTERISTIKA PRVKŮ ŘEŠENÉ SOUSTAVY 

7.1. Kostní tkáň 

7.1.1. Funkce kostní tkáně 

Kost je vždy účastníkem pohybu – byť účastníkem pasivním. Každý pohyb, má také 

na kost – a přeneseně na celý skelet svůj vliv. Z obecného hlediska má skelet několik 

základních funkcí: 

• Oporná funkce kostry – kostra tvoří „pevný bod“, na který se upínají svaly  

• Ochranná (protektivní) funkce – uplatňuje se u některých kostí (lebka,obratle) 

• Funkce pák – plní kosti spojené pohyblivými klouby, především to jsou kosti 

dlouhé kosti na končetinách (kost stehenní, kost pažní, kost holenní,..) 

• Funkci depozita minerálů – kost má velmi intenzivní látkovou výměnu, a 

kostní minerály se značnou  měrou podílejí na udržení homeostázy organismu 

• Krvetvorná funkce – krvetvorný orgán je červená kostní dřeň,která produkuje 

nejen všechny typy krevních elementů, ale i osteoblasty a osteoklasty – tedy 

základní kostní buňky 

• Energetický zdroj – představuje žlutá kostní dřeň, která je významným zdrojem 

chemické energie vázané v tukových buňkách 

 

7.1.2. Stavba kosti 

Kostní tkáň je typem pojiva,které je charakteristické mineralizací mezibuněčné 

hmoty.Minerální složku, která může tvořit až 65% hmotnosti kosti, tvoří submikroskopické 

krystaly fosforečnanu vápenatého, hydroxyapatitu. Krystaly jsou vázány na kolagenní vlákna. 

Mezibuněčnou hmotu produkují osteoblasty. Jsou to buňky s dlouhými 

výběžky,kterými jsou v kontaktu s ostatními osteoblasty a s cévou přivádějíci živiny. Ve 

chvíli, kdy se osteoblast obklopí vyprodukovanou mezibuněčnou hmotou, změní se 

v osteocyt – buňka uzavřená okolní kostí, s okolím spojená pouze výběžky. 
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Osteoklasty jsou obrovské (až 100 µm) mnohojaderné buňky, které naopak kostní 

tkáň odbourávají. Resorbují vytvořenou kostní tkáň, čímž umožňují přestavbu kosti. 

Kostní tkáň je základní složkou dvou typů kosti: 

• Fibrilární kost (vláknitá kost)  

• Lamelární kost (vrstevnatá kost) 

      

      Fibrilární kost 

Fibrilární kost je typem vývojově původní kosti. U člověka je v dospělosti vláknitá kost 

omezena na některé hrbolky, kostní výběžky a drsnatiny v místech svalových úponů.Fibrilární 

kost je složena z plsti kolagenních vláken.  

         

       Lamelární kost 

Tvoří převážnou většinu kostí. Je typická svým uspořádáním – přítomností osteonů. 

Vznik lamelární kosti je důsledek přestavby fibrilární kosti. I hotová lamelární kost se 

přestavuje podle zatížení kosti. Proto se mezi úplnými osteony mohou vyskytovat i zbytky 

původních osteonů jako tzv. intersticiální lamely. 

 

 

Obr.7.1. Stavba kosti 
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Další části kosti: 

Okostice (periost)- je poměrně silná (až 2 mm) tuhá vazivová blána, která nestejně pevně lne 

k povrchu kostní kompakty. U dlouhých kostí je periost ke kompaktě nejlépe fixován v místě 

úponů šlach a vazů, kde kolagenní vlákna vazů a šlach přímo pronikají mezi povrchové 

lamely kompaktní kosti. Zajišťuje cévní zásobení kosti, upínají se na ní svaly, umožňuje růst 

kostí do šířky a hojení zlomenin. 

 

Kostní dřeň (medulla ossium)– tvořena hemopoetickou tkání a probíhá v ní krvetvorba. 

                      Kostní dřeň se dělí:  - červená kostní dřeň (medulla ossium rubra) 

                          - žlutá kostní dřeň (medulla ossium flava) 

                          - šedá kostní dřeň (medulla ossium grisea) 

7.1.3. Rozdělení kostí 

Kosti dělíme podle tvaru, stavby, stavby, cévního zásobení, růstu a biomechanických 

vlastností do tří skupin. 

 

 

• Kost dlouhá (Os longum)  

 

• Kost krátká (Os breve) 

 

• Kost plochá (Os planum) 

 

     

               

 
                                                                             Obr.7.2. Základní tvary kostí :  1)Dlouhá kost        
                                                                                                       2)Plochá kost   3)Krátká kost 



VUT BRNO, FSI 
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES,MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY                                                            DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  30 

 

    7.1.3.1. Dlouhé kosti 

Dlouhé kosti jsou především kosti končetin (femur, tibia, fibula ,humerus, radius, ulna). 

Dlouhé kosti jsou typické svými rourovitými úseky, na které nasedají koncové části, obvykle 

tvořící kloubní konce kostí pokryté kloubní chrupavkou. 

Na makroskopickém řezu (obr.7.3.) typickou dlouhou kostí proto rozlišujeme: 

  -kompaktní kost - plášťová vrstva kosti 

Kompaktní kost je tvořena buď koncentricky uspořádanými lamelami nebo 

destičkovými lamelami, orientovanými rovnoběžně s dlouhou osou kostí. Komplex až dvaceti 

soustředných lamel s centrálním (Haversovým) kanálkem se nazývá osteón. 

    Osteón je základní stavební jednotkou kompaktní kosti. Úprava vláken v lamelách 

osteonu a jejich rozdílný stupeň mineralizace, jsou základem pevnosti kompakty v tahu, tlaku 

i v ohybu. Také biomechanické vlastnosti kostní kompakty jsou přímým důsledkem této 

úpravy. Výhodných mechanických vlastností dosahuje kompakta i díky úpravy cirkulace, 

která dovoluje vysoký stupeň látkové výměny, ale taky nevede k zeslabení poměrně tuhé 

struktury osteónů. 

 -spongiózní kost – houbovitá část kosti  

Spongiózní kost je složena z trámců (trabekul) a plotének tvořících prostorové 

struktury, jejichž tvar je výsledkem různých mechanických sil působících na kost. Stavba 

trámců a plotének je prakticky stejná jako stavba lamel osteónů. U silnějších trámců se 

dokonce formují pravé Haversovy osteóny. Na povrchu trámců jsou drobné jamky 

s osteoblasty a kostními kanálky. 

Směr průběhu a uspořádání kostních trabekul a trámců odpovídá liniím spojující místa 

největšího zatížení kosti. Celkové uspořádání průběhu trámců a lamel spongiózy v kosti se 

nazývá kostní architektonika. Kostní architektonika není neměnná. Při každém porušení této 

architektoniky (zlomenina) se trámce přestavují a vzniká tak nová kostní architektonika dle 

nového tlakového zatížení. 
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                                             obr.7.3. Kortikální a spongiózní část 
                                                          kosti na dlouhé kosti 

Lidská kostra je z  80 % složena z kompaktní kosti, která je nositelkou především 

mechanických vlastností skeletu, a z  20% spongiózní kosti, která reprezentuje obrovskou 

plochu pro realizaci látkové výměny kostí a jejich remodelaci. 

Jednotlivé úseky dlouhých kostí jsou nejlépe patrny na dětské, ještě neúplně 

osifikované kosti. 

 

-diafýza (střední úsek kosti) – dutý, 

válcovitý útvar, jehož plášť tvoří kompaktní 

kost. Dutina diafýzy je vyplněna kostní dření. 

             -epifýza (kloubní konce kostí) – jsou 

vyplněny spongiózní kostí, obklopenou 

tenkou slupkou kompaktní kostí. 

                                                                                                
 
                                                                                           Obr.7.4. Základní stavba dlouhé kosti 
                                                                                         

Pokud kost roste, jsou epifýzy a diafýzy odděleny růstovou chrupavkou - fýzou. 

Masivní, dlouhé kosti končetin (stehna, bérce, paže a předloktí) mají dvě epifýzy. Články 

prstů a žebra jsou monoepifýzové kosti. Povrch dlouhých kostí, kromě svalových úponů a 

kloubních povrchů, povléká okostice. 
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7.1.3.2. Krátké kosti 

Krátké kosti tvoří na končetinách funkční skupiny drobnějších kostí. Mezi tento typ 

kostí zařazujeme i tzv. kosti nepravidelného tvaru – dolní čelist, obratle a některé lebeční 

kosti. 

Krátké kosti se svoji stavbou podobají epifýzám dlouhých kostí. Na povrchu kostí je 

tuhá vrstvička kompakty, kterou většinou tvoří ploché lamely. Uvnitř je spongióza. Pod 

kompaktou je spongióza hustší a přenáší zatížení na systém trámců, jejichž architektonika je 

budována na obdobných principech, jako ve spongióze dlouhé kosti. Dřeňová dutina se 

netvoří. Značná část nejdrobnějších kostí je pokryta kloubní chrupavkou, proto je u některých 

z nich problém s cévním zásobením a zlomeniny těchto kostí se tak špatně hojí. 

             

            7.1.3.3. Ploché kosti 

Ploché kosti se podílejí na stavbě pletenců obou končetin (lopatka, kyčelní kost), 

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

Na zevní a vnitřní ploše kosti je různě silná vrstva kompakty tvořená plochými 

kostními lamelami. Mezi deskami kompakty je spongióza s poměrně velkými prostory mezi 

trámci, které jsou vyplněny krvetvornou červenou dření až do pozdního věku. Na plochých 

kostí často začínají svaly,zabezpečující pohyblivé spojení končetin a trupu. Plní také funkci 

protektivní – ochrana pánevních a hrudních orgánů a mozku. 

V kapitole 7.1. bylo čerpáno z této literatury: [2], [11], [12], [13], [14] 

7.2. Chrupavka 

Chrupavka je pojivová tkáň, která se skládá z chondrocytů, kolagenních a elastických 

vláken a amorfní mezibuněčné hmoty. 

Chondroblasty (chondrocyty) – základní buňky všech typů chrupavek, které 

syntetizují a produkují vláknitou i amorfní mezibuněčnou hmotu. 

Podle stavby chrupavky rozlišujeme na kloubní (hyalinní)  chrupavku, elastickou chrupavku a 

vazivovou chrupavku. 
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7.2.1. Kloubní chrupavka 

Kloubní chrupavka je nejrozšířenějším typem chrupavky v těle. Je tvrdá, hladká a 

křehká a ve slabších ploténkách je i průsvitná. Kloubní – hyalinní chrupavka tvoří konce 

žeber, pokrývá kloubní hlavice, tvoří skelet hrtanu, průdušnice, bronchů a vytváří část 

podkladu nosu. Hyalinní chrupavka je i základem skeletu plodu. Její tloušťka se u větších 

kloubů pohybuje mezi 0,5 – 6mm. Silnější bývá v kloubních centrech a v místech, kde si 

sousedící kosti příliš neodpovídají tvarem. 

Podle úpravy vláken a chondrocytů rozlišujeme v kloubní chrupavce 4 vrstvy:  

- povrchová vrstva obsahuje mírně zploštělé buňky, 

orientované dlouhými osami rovnoběžně s povrchem 

- přechodová vrstva - zde se vlákna obloukovitě zatáčejí  

do hloubky chrupavky a jsou zakotvena až do kostní 

kompakty. Vytvářejí systém oblouků vzdorující tlaku.  

- radiální vrstva – vyskytují se zde větší kulovité                                                                           

buňky, které jsou často orientovány do štíhlých sloupců a 

intenzivně produkují většinu mezibuněčné hmoty celé 

kloubní chrupavky.  

                                                                                                        Obr.7.5. Stavba kloubní chrupavky 

 

- kalcifikovaná vrstva – tato vrstva již sousedí s kostí. Tato vrstva chrupavky prochází 

v průběhu života největšími změnami a ve stáří má asi jen poloviční tloušťku. Hranice vrstvy 

chrupavky a kosti je nerovná – chrupavka je jakoby zaklesnuta do kostní tkáně. U silně 

zatížených kloubů (kolenní a kyčelní kloub) je kostní kompakta silnější než vlastní kloubní 

chrupavka.  

Celková prostorová úprava vláken odpovídá jejímu zatížení.Většina vláken probíhá proto 

kolmo k ose pohybu. Chrupavka je kotvena svými vlákny do periostu na okrajích kloubních 

ploch a prostřednictvím kalcifikované vrstvy i do kosti. 

V kapitole 7.2. bylo čerpáno z této literatury: [2], [11],[16] 
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    8. KYČELNÍ KLOUB 

Kloub kyčelní (Articulatio coxae) je nejvíce namáhanějším kloubem celého těla. Na 

hlavici stehenní kosti působí síla, která odpovídá přibližně tří až čtyřnásobku hmotnosti 

člověka.  

Z geometrického hlediska je kyčelní kloub kloubem kulovitým omezeným, s hlubokou 

jamkou, o jejíž okraje se pohyby zastavují. Kyčelní kloub není z funkčního hlediska jen 

zařízení pro pohyb dolní končetiny vůči pánvi. Oba kyčelní klouby nesou trup a balančními 

pohyby přispívají k udržení jeho rovnováhy, která je spjata se sklonem pánve: 

- inclinatio pelvis normalis – normální sklon pánve - úhel, který svírá spojnice horního 

okraje prvního křížového obratle a horního okraje symfysy s vodorovnou rovinou  

- inclinatio coxae – sklon kyčle – úhel, který svirá spojnice spina iliaca posterior 

superior a horního okraje symfysy s horizontální rovinou. 

 

                                                                                      

                                                                                      
 
                                                                        S1-horní okraj prvního křížového obratle 
                                                                        S.I.P.-spina iliaca posterior superior           
      
 
 
  
Obr.8.1. Sklon pánve -inclinatio pelvis normalis(červeně) 
                                   -inclinatio coxae(černě) 

 

Vlastní pohyby kyčelního kloubu jsou otáčivé pohyby hlavice v jamce, které jsou 

krčkem femuru převáděny v uhlovité pohyby těla femuru.  

Ze základního postavení, kterým je vzpřímený postoj, jsou možné tyto pohyby: 

- flexe – přibližně do 120° 

- extense – nepatrná, do 13° 

- abdukce – do 40°, zvětšuje se za současné flexe 
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- addukce – ze základního postavení do 10° 

- rotace – zevní rotace do 15°, vnitřní rotace do 35° 

Kyčelní kloub je tvořen proximální částí stehenní kosti (femuru),pánevní kostí (pelvis), a 

kloubní chrupavkou.  

  

       
   Obr.8.3. Frontální řez kyčelním kloubem 
         1-kloubní chrupavka na facies lunala acetabuli 
         2-pulvinar acetabuli 
         3-ligamentum capitis femoris 
         4-ligamentum transversum acetabuli 
         5-labrum acetabulare 
         6-zóna orbicularis 
 

       

 

8.1. Stehenní kost 

Kost stehenní (femur) je největší a nejsilnější kost v těle. Stehenní kost je v sagitální 

rovině mírně prohnuta vpřed. Hlavice stehenní kosti (caput femoris)- proximální konec – tvoří 

kloubní plochu a odpovídá asi třem čtvrtinám plochy koule.Tvar hlavice nebývá ideální a je 

často kraniokaudálně zploštělý, takže nabývá tvaru rotačního elipsoidu. Hlavice se 

oploštěným krčkem (collum femoris) připojuje k tělu kosti (caput femoris).  

Dlouhá osa krčku stehenní kosti svírá s dlouhou osou těla stehenní kosti úhel 

v rozmezí 120 - 135 stupňů – kolodiafyzární úhel – v průběhu života se zmenšuje. Další úhel, 

ovlivňující pohyb kyčelního kloubu je torzní úhel – úhel svírající osa krčku s frontální 

rovinou proloženou kondyly stehenní kosti. Jeho hodnota se pohybuje mezi 7-15 stupni. 

 

 

 
 
 
                                                                                                         
          
 
          Obr.8.4. Kolodiafyzární úhel                                                Obr.8.5. Torzní úhel 
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Obr.8.6. Kost stehenní, pravá strana-pohled zepředu 
              1 caput femoris 
         2 colluin femoris 
               3 linea inlertrochantcrica 
          4 irochanter minor 
         5 corpus femoris 
          6 epicondylus medialis 
          7 facies patellaris 
           8 condylus medialis 
         9 trochantcr major 
        10 měrný bod na trochanteru  
         11 epicondylus lateralis 
       12 condylus lateralis 
 
     

 

 

 
                                          
 
                                                             
                    Obr.8.7. Kost stehenní, pravá strana-pohled zezadu 
            1 fossa trochanterica                     15 caput femoris                                          
            2 trochanter major                        16 fovea capitis femoris 
            3 crista intertrochanterica             17 collum femoris 
            4 trochanter tertius                        18 trochanter minor 
            5 tuberositas glutea                       19 linea pectinea 
            6 linea aspera                                20 foramen nutricium 
            7 labium mediale                          21 epicondylus medialis 
            8 labium laterale                           22 condylus medialis 
            9 corpus femoris 
          10 facies poplilea 
          11 linea intercondylaris 
          12 fossa intercondylaris 
          13 epicondylus lateralis 
          14 condylus lateralis 
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8.2. Pánevní kost 

Kost pánevní (os coxae) je kloubně spojena s kostí křížovou a vpředu je ve sponě 

stydké spojena s druhou stranou pánevní kosti. Vzniká tak uzavřený útvar – pánev (pelvis). 

Kost pánevní se skládá ze tří spojených kostí : -kost kyčelní (os ilium)-tvoří větší 

horní část pánevní kosti a je postavena tak, že kyčelní kosti obou stran se zezadu dopředu 

rozbíhají a přitom se rozvírají kraniálním směrem. 

-kost sedací (os ischii) – poměrně masivní kost tvořící 

dolní okraj pánevní kosti a obkružující vejčitý nebo 

trojúhelníkový ucpaný otvor (foramen obturatum) 

-kost stydká (os pubis) – nejútlejší částí pánevní kosti, 

tvořící přední a dolní ohraničení foramen obturatum. 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                  Obr.8.8.Složky pánevní kosti   
                                                                                                                   (os ilium, os ischii, os pubis) 
 

    Obr.8.9. Kost pánevní – pravá strana -pohled na laterární stranu 

        1 linea glutea posterior 
        2 linea glutea anterior 
        3 linea glutea interior 
        4 crista iliaca 
        5 tuberculum iliacum 
        6 spina iliaca anterior superior 
        7 spina iliaca anterior inferior 
        8 facies lunata (acetabuli) 
        9 eminentia iliopubica 
       10 fossa acetabuli 
       11 pecten ossis pubis 
       12 tuberculum pubicum 
       13 okraj facies symphysialis 
       14 sulcus obturatorius 
       15 incisura acetabuli 
       16 foramen obturatum 
       17 spina iliaca posterior superior 
       18 spina iliaca posterior inferior 
       19 incisura ischiadica major 
       20 spina ischiadica 
       21 incisura ischiadica minor 
       22 tuber ischiadicum 
       23 crista phallic 
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8.3. Chrupavka kyčelního kloubu 

Kloubní chrupavka acetabula je ve tvaru podkovy a je nejsilnější v horní části jamky, 

kde dosahuje tloušťky až 3 mm. Na spodině jamky kam nezasahuje hlavice, kloubní 

chrupavka chybí. Hyalinní chrupavka povlékající hlavici stehenní kosti má sílu 1-3 mm. 

Nejsilnější bývá na přední ploše hlavice. 

8.4. Svaly kyčelního kloubu 

 Svaly ovlivňující pohyb kyčelního kloubu jsou hlavně svaly kyčelního kloubu a 

okrajově svaly stehna.  

Tab.8.1. Přehled svalů zajišťující pohyb kyčelního kloubu 

Pohyb kyčelního 

kloubu 

Svaly konající daný pohyb 

Flexe m. rectus femoris*, m. iliopsoas, m. tensor fasciae latae, m. sartorius*, 
m. pectineus* 

Extenze m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. semimembranosus*, 
m.semitendinosus*, m. biceps femoris*, m. adductor magnus* 

Addukce m.adductor magnus*, m. gluteus maximus, m. adductor longus*, m. 
adductor brevis* 

Abdukce m. gluteus medius, m. tensor fasciae latae, m. gluteus maximus, 
m.gluteus minimus, m. rectus femoris* 

Zevní rotace m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. adductor magnus*, m. 
triceps coxae*, m. quadratus femoris, m. piriformis 

Vnitřní rotace m. gluteus minimus, m. tensor fasciace latae, m. rectus femoris*, m. 
gluteus medius, m. adductor magnus* 

   * svaly stehna 

Svaly kyčelního kloubu se dělí na přední a zadní (zevní) skupinu. Přední skupinu tvoří 

bedrokyčelní sval (musculus iliopsoas), který se skládá z velkého svalu bederního (m. psoas 

major) a svalu kyčelního (m. iliacus). Zadní (zevní) skupina se skládá z velkého svalu 

hýžďového (m. gluteus maximus), středního svalu hýžďového (m. gluteus medius), malého 

svalu hýžďového (m. gluteus minimus) a napínače stehenní povázky (m. tensor fasciace 

latae), které jsou na povrchu. Svaly v hloubce se nazývají pelvitrochanterické svaly (m. 

piriformis, m. gemellus superior, m. gemellus inferior, m. obturatorius internus, m. quadratus 

femoris).  
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                                         Obr.8.10. Přední skupina kyčelních svalů 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Obr.8.11. Zadní skupina kyčelních svalů 

V této kapitole bylo čerpáno z literatury: [2], [3], [8], [11], [17] 
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9. PATOLOGICKÝ KYČELNÍ KLOUB 

Patologický nebo-li dysplastický kyčelní kloub je odlišný od fyziologického kyčelního 

kloubu svou geometrií. Deformace geometrie je způsobena různými druhy onemocnění 

kyčelního kloubu. Tyto onemocnění se léčí konzervativní metodou a pokud nepomáhá, tak 

potom nastupuje chirurgický zákrok. V této kapitole budou popsány různé druhy onemocnění 

kyčelního kloubu a jejich chirurgické léčení.  

9.1. Onemocnění kyčelního kloubu 

Onemocnění kyčelního kloubu můžeme rozdělit na onemocnění vyskytující se u dětí a 

dospívajících a na onemocnění kloubů dospělých. Je spoustu kritérií, podle kterého určujeme 

míru poškození a odlišnost poškozeného kyčelního kloubu od zdravého. Tato odlišnost je 

v geometrii hlavice stehenní kosti a jamky pánve a jejich vzájemných postaveních. Hodnotí se 

např. Wibergův úhel, Sharpův úhel, kolodiafyzární úhel, torzní úhel. 

9.1.1. Vady kyčelního kloubu u dětí a dospívajících 

9.1.1.1. Vrozená dysplazie kyčelního kloubu 

Vrozená dysplazie kyčelního kloubu (VDKK) je nejčastější vrozenou vadou u dětí, 

kdy častěji postiženými jsou dívky. Poruchou vývoje kyčelního kloubu je vyvoláno částečné 

až úplné vykloubení hlavice kosti stehenní. Otázka vzniku vady není dosud spolehlivě 

vysvětlena, ale je prokázáno, že důležitou roli hraje dědičnost. U VDKK je rozhodující časná 

diagnostika. Pokud se podaří včas vadu rozpoznat a léčit je zajištěn normální růst a vývoj 

kloubu. Vždy se snažíme nejdříve o konzervativní léčbu, která začíná již ve 3 až 4. měsíci 

života (tzv. abdukční balení, kde cílem je lépe centrovat kyčle v jamce kyčelní.) Pokud 

choroba není včas rozpoznána  nebo není-li konzervativní léčba úspěšná, je v pozdějším věku 

nutno provést operativní úpravu kyčelního kloubu. Operativně se otevře kloub a hlavice se 

umístí do jamky, odkud byly odstraněny všechny měkké části, které se do ní dostali 

nenormální polohou hlavice. Pokud ani tyto úpravy nejsou úspěšné, je potřeba v dalších 

letech  upravovat geometrii kyčelního kloubu chirurgickými zákroky tzv. osteotomiemi (viz 

kap. 9.2.) 
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9.1.1.2. Coxa vara  

Coxa vara congenita - vrozená vada, způsobené prohnutím krčku kosti stehenní tak, že 

nesvírá jako normálně s dlouhou osou kosti tupý úhel, ale pravý (nebo i ostrý), dopředu 

směřující. Stehno je neschopné odtažení a nemocný napadá na postiženou končetinu. Léčí se 

podle závažnosti případu buď nekrvavě trvalou extenzí nebo operativně chirurgicky 

(subtrochanterická valgizační osteotomie). 

Coxa vara  adolescetium – vada bývá pozorována ve věku od 12 do 16 let života. 

Důvodem je změknutí růstové chrupavky mezi krčkem a hlavicí kosti stehenní. Hlavice se 

uvolní od chrupavky a sklouzne směrem vzhůru.Není-li vada včas léčena dojde ke zkostnatění 

krčku a vada se stává trvalou. Choroba se léčí vpravením hlavice na správné místo a fixací 

v sádrovém obvazu. Není-li tato léčba úspěšná, je nutná operativní úprava.  

 

 

 
                      

 

                       Obr.9.1. Coxa vara (<120°)                                  Obr.9.2. Coxa valga (>135°) 

9.1.1.3. Coxa valga 

Jedná se o zvětšení úhlu mezi krčkem kosti stehenní a tělem kosti. Příčinou nebývá 

většinou onemocnění kosti nýbrž valgozita je příznakem oslabení svalové funkce. Coxa valga 

vrozená bývá ve spojení s vrozenou vývojovou odchylkou kyčle nebo vývojovou poruchou 

hýžďového svalstva. Při léčení zvyšujeme sílu hýžďových svalů a u horších případů 

provádíme operativní úpravu. 

9.1.1.4. Morbus Legg-Calvé-Perthes 

Onemocnění kyčelního kloubu, způsobené poruchou prokrvení proximální epifýzy 

femuru. Osifikační centrum hlavice kosti stehenní podlehne nekroze, je resorbováno a 

postupně přestavěno v živou kost. Nemoc postihuje převážně chlapce ve věku od  do 8 let 

s variační šíří 2-15 let. Výsledkem může být buď normální kyčelní kloub, nebo lehčí či 

závažnější deformita, omezující v různé míře pohyb v postižené kyčli, vedoucí k vývoji časné 
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artrozy. Choroba je léčena konzervativně (klid na lůžku a rehabilitace) nebo chirurgickým 

zákrokem: osteotomie femuru, osteotomie pánve (Salterova osteotomie) a nebo jejich 

kombinace. 

9.1.1.5. Vada kyčelního kloubu z příčiny dětské mozkové obrny (DMO) 

Spastické adduktory a mediální ischiokrurální flexory negativně ovlivňují vývoj 

kyčelního kloubu během růstu dítěte u pacientů s DMO. Brání postupnému fyziologickému 

zmenšování CCD úhlu a torzního úhlu proximálního lemuru. Dochází tak k subluxaci až 

luxaci kyčelního kloubu. Léčení probíhá chirurgickými zákroky na svalech (tenotomie, 

prolongace) a nebo osteotomií. 

9.1.2. Vady kyčelního kloubu u dospělých 

V průběhu života dochází k degenerativním pochodům v kyčelních kloubech a to se 

projevuje v dospělém či seniorském věku onemocněním kyčelních kloubů.Vady kyčelního 

kloubu u dospělých jsou zapříčiněny nadměrným zatěžováním kyčelního kloubu (nadváha, 

vrcholový sport) nebo nedostatečnou léčbou vrozené vady kyčelního kloubu. 

9.1.2.1. Koxartróza 

Koxartróza je dlouhotrvající, pomalu se vyvíjející onemocnění kloubu na základě 

opotřebení kloubní chrupavky. Koxartróza je nejčastějším kloubním onemocněním, které je 

důsledkem stárnutí a opotřebení kloubu. Koxartróza je způsobena nejčastěji přetěžováním 

kloubů. Chrupavkové buňky pak produkují nekvalitní mezibuněčnou hmotu, která 

neumožňuje normální funkci kloubu. Chrupavka ztrácí pevnost a pružnost, rozpadá se a 

snižuje se její tloušťka. Na okrajích kloubu vznika nova kostní tkáň – tzv. nárůstky, které 

omezují pohyb. Léčba koxartrózy je u lehčích podob konzervativní (rehabilitace, 

farmakologické prostředky), nebo v případě pokročilém onemocnění chirurgický zákrok 

(osteotomie, náhrada). 

9.1.2.2. Reziduální dysplazie kyčelního kloubu 

Reziduální dysplazie kyčelního kloubu vzniká nedostatečným léčením vrozené 

dysplazie kyčelního kloubu. Jamka je plochá a strmá a hlavici stehenní kosti je umožněno 

k proximálně-laterálnímu posunu. Tyto deformity zapřičiňují špatné přenášení zatížení 

v kyčelním kloubu  a vzniku koxartrózy. Léčba probíhá chirurgickým zákrokem (pánevní 

osteotomie). 
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Dalšími chorobami kyčelního kloubu jsou nádorové onemocnění, revmatoidní 

artritida,  úrazy kyčelního kloubu. 

V kapitole 9.1. bylo čerpáno z následující literatury: [3], [18], [19], [20],[21], [22] 

9.2.Chirurgická léčba onemocnění kyčelního kloubu 

Chirurgická léčba onemocnění kyčelního kloubu se provádí většinou úpravou 

geometrie kyčelního spojení a tím tak zlepšení silových poměrů v kyčelním kloubu. 

Chirurgické zákroky jsou  zejména osteotomie a aplikace kyčelních náhrad. V této kapitole se 

budu zabývat pouze osteotomií. 

Osteotomii kyčelního kloubu můžeme rozdělit podle toho, na které části kyčelního 

kloubu se provádí: osteotomie femuru a osteotomie pánve. Osteotomií se snažíme upravit 

geometrii patologického kyčelního kloubu tak, aby se přiblížila geometrii na fyziologickém 

kyčelním kloubu (zvětšení plochy jamky pokrývající hlavici stehenní kosti, změna úhlů jak na 

hlavici stehenní kosti (CCD úhel) tak na pánvi (Sharpův úhel, Wibergův úhel)). 

Osteotomie je výhodou (oproti náhradám), že kloubní části jsou zachovány a tělo 

neobsahuje cizí těleso. Životnost náhrady se pohybuje okolo 15 let s možností jedné reoperace 

není proto vhodné pro všechny pacienty. Osteotomie se tak používá především u mladších 

pacientů. Jednotlivé osteotomie byly pojmenované po chirurzích, kteří je poprvé popsali 

(Salter, Sutherland, Chiari). Některé osteotomie zde budou dále více popsány. 

9.2.1.Chiariho osteotomie pánve 

K.Chiari poprvé pospal tento způsob osteotomie v roce 1955. Jde o protnutí pánevní 

kosti v rovině odkloněné od horizontální roviny o 10°-20°(úhel stoupá směrem  k incisua 

ischiadica) a to těsně nad úponem kloubního pouzdra. Distální část se posune mediálně a 

dozadu a to o 1-3 cm. Musí zůstat obě části v kontaktu tak,aby kost byla schopna srůstu. 

Docílíme tak zvětšení plochy skutečné podpory hlavice, zlepšení páky abduktorů kyčle. Na 

okraji nově vzniklé jamky se vytvoří kongruentní stříška, čímž se zabrání další subluxaci. 

Nevýhodou je zmenšení prostoru pánve. 
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                             a)                                                       b) 
                  Obr.9.3. a) Chiariho osteotomie pánve    b) Salterova osteotomie pánve 

9.2.2. Salterova osteotomie pánve 

R.B.Salter poprvé popsal tento způsob osteotomie v roce 1961. Je to korekce špatně 

orientovaného acetabula tak, aby byla kyčel stabilní. Osteotomie se provádí nad acetabulem 

do incisura ischiadica se udělá řez, vloží se tam štěp a stabilizuje se drátem, takže se 

acetabulum sklápí vpřed a laterárně. Výhodou je, že acetabulum je zachováno. Osteotomie 

prodlouží končetinu až o 1 cm. 

9.2.3. Pembertonova pánevní osteotomie 

P.A.Pemberton poprvé popsal tuto osteotomii v roce 1974. Jedná se o obloukovitou 

osteotomii kolem kloubní jamky skrz třípaprskovou chrupavku. Do vzniklého řezu je vkládán 

štěp. Tato osteotomie mění tvar a objem kloubní jamky a stabilitu stříšky. 

9.2.4. Dvojitá osteotomie pánve podle Sutherlanda 

U této osteotomie je prováděn jeden řez stejně jako u Salterovy osteotomie  a druhý je 

veden kostí stydkou laterárně od symfýzy. Je zde dosaženo větší rotace a lepšího posuvu 

distální části. Tato osteotomie je prováděna u 6-ti letých a starších pacientů, kde je potřeba 

zlepšit zastřešení a centraci hlavice lemuru. 

9.2.5. Trojitá oseotomie pánve podle Steela 

Trojitá osteotomie spočívá v protnutí 3 kostí: kyčelní kosti stejně tak jako u Salterovy 

osteotomie a protnutí raménka kosti stydké a sedací. Je tu opět lepší variabilita s distální částí 

a centrace acetabula k hlavici femuru.   
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a)         b)         c)         d)  

Obr.9.4. a) Pembertonova osteotomie   b) dvojitá osteotomie podle Sutherlanda   c) trojitá osteotomie       
                  podle Steela   d) Dial osteotomie 

9.2.6. Dial osteotomie pánve 

Jde o tzv. ciferníkovou osteotomii, která je používána u dyspalstické kyčle, kde 

hlavice je centrovaná, ale Wibergův úhel je méně než 15-20°. Tato osteotomie spočívá 

v odebrání vrstvy kosti (až 1 cm) v acetabulu včetně chrupavky. Dosáhneme tak plného 

pokrytí hlavice femuru. Metoda je zřídka používaná, protože je technicky náročná. 

9.2.7. Periacetabulární osteotomie pánve podle Ganze 

Tato osteotomie se skládá ze sérií řezů okolo acetabula tak, že se uvolní od pánve a 

může být natočený do požadované polohy. Tato osteotomie je technicky méně náročnější než 

dial osteotomie. 

9.2.8. Varizační osteotomie femuru 

Varizační osteotomií femuru snižujeme vysoký 

kolodiafyzární úhel při nemoci coxa valga. Tato 

osteotomie je taky využívána při koxartróze, kdy 

odstraňujeme porušenou chrupavku z míst přenosu 

největšího zatížení. Postup osteotomie je znázorněn na 

obr.9.5. 

 

                                                                                            Obr.9.5. Varizační osteotomie lemuru 

9.2.9.Valgizační osteotomie femuru 

Touto osteotomií naopak zvyšujeme nízký kolodiafyzární úhel při nemoci coxa vara. 

Způsob provedení osteotomie je opět na obr.9.6. 
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                                                  Obr.9.6. Valgizační osteotomie lemuru 

9.2.10. Derotační osteotomie femuru  

Tato osteotomie upravuje torzní úhel krčku. Derotační osteotomie se častopoužívá 

v kombinaci s dalším typem osteotomie. 

9.2.11. Osteotomie femuru  Imhäuser-Weber 

Osteotomie se používá při léčbě těžších forem coxa vara adolescentium, kdy je nutné 

vrátit posunutou hlavici zpět do kloubní jamky. Osteotomie je prováděna úpravou úhlu 

natočení hlavice ve dvou směrech. 

9.2.12. Transpozice velkého trochanteru 

Úprava velkého trochanteru (většinou snížení) se provádí za účelem prodloužení 

kyčelních abduktorů. 

 

V kapitole 9.2. bylo čerpáno z následující literatury: [3], [20], [23], [24] 
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 10.TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 

Výpočtový model je tvořen několika dílčími modely, které budou podrobně popsány 

v následujících podkapitolách. 

10.1. Systém podstatných veličin 

Z hlediska řešeného problému můžeme rozdělit veličiny na veličiny podstatné a 

veličiny nepodstatné. Podstatné veličiny nám významně ovlivňují řešenou soustavu. 

Kdybychom tedy nezahrnuli některou z podstatných veličin, mohli bychom dojít 

k nesprávným výsledkům.Podstatné veličiny můžeme rozdělit na nezávislé a závislé. 

Nezávislé veličiny: 

- geometrie soustavy 

- materiály prvků soustavy 

- mechanické deformační vazby 

- silové zatížení 

Závislé veličiny: 

- napětí 

- posuvy 

- kontaktní tlaky 

Problém bude řešen na soustavě obsahující tyto prvky: 

- pánevní kost 

- stehenní kost 

- chrupavka 

- příslušné svaly 

Tento problém řadíme do kategorie přímých úloh pružnosti, jelikož známe vstupní veličiny 

(geometrie soustavy, materiály prvků soustavy, vazby a zatížení) a hledáme výstupní hodnoty 

závislé na vstupních veličinách (posuvy, napětí, deformace). 
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10.2. Model geometrie 

Jedním ze způsobů, jak vytvořit geometrický model patologického kyčelního spojení, 

je využít data z počítačové tomografie,která jsou nasnímána u člověka  s onemocněním 

kyčelního kloubu. 

V mém případě jde o pacientku (v době vyšetření měla 52 let), která má dysplastický 

subluxovaný pravý kyčelní kloub s výrazným oploštěním hlavice (obr.10.1.).  

 

                          Obr.10.1. Předozadní RTG snímek poškozeného pravého kyčle pacientky 

10.2.1. Model geometrie pánevní kosti 

Pro tvorbu modelu geometrie pánevní kosti byly použity jako zdrojová data řezy 

získané z počítačové tomografie (angl. CT-Computed Tomography) provedené na Klinice 

zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně ve spolupráci s vedením a 

s pracovníky (doc. MUDr. P.Krupa, CSc. a MUDr. J.Křístek), která je vlastníkem 

nasnímaných dat. Jedná se o 62 řezů s rozestupy mezi jednotlivými řezy 1,6 mm, přičemž 

nám chyběly CT řezy v oblasti nad acetabulem a v distální části pánve. Podle literatury [2] 

jsem tak doplnil CT řezy na celou oblast pánve pro zhotovení kompletní geometrie pánve, 

přičemž doplnění řezů bez podkladu CT-snímků by neměla mít vliv na kontaktní tlak v 

kloubním spojení. Jednotlivé snímky ve formátu JPG byly vloženy do modelářského softwaru 

Rhinoceros v.3.0., kde v každém řezu byla obtažena viditelná (světlejší-viz obr.10.2.) 

kortikální kost. Poté některé spojité křivky řezů byly vymazány a zbylé křivky částečně 

zjednodušeny pro dostatečnou hladkost geometrického modelu a pro bezproblémové 

vytvoření konečnoprvkové sítě. Dále bylo nutné vytvořit dostatečné množství příčných křivek 

tak, aby vznikla síť křivek, ze kterých je možno vytvořit plochy, přičemž každá plocha musí 

být tvořena ze 3 až 4 křivek (obr.10.4.). Tento drátěný model jsem převedl ve formátu IGES  



VUT BRNO, FSI 
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES,MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY                                                            DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  49 

do modelářského softwaru CATIA V5R15.V tomto programu bylo vytvořeno ze sítí křivek 

plochy a následně ze sjednocených ploch vytvořen objem (příkaz close surface).                  

 

 

 

 

 

                  Obr.10.2. Segmentace tkání                        Obr.10.3. Obrysy kostních tkání z CT řezů  

 

                                                  Obr.10.4. IGES data (převáděná do Catie) 

10.2.2. Model geometrie stehenní kosti 

              Geometrický model stehenní kosti byl vytvořen stejným způsobem jako pánevní 

kost. Proximální část stehenní kosti byla modelována pomocí získaných CT řezů. Řezy byly 

opět minimálně upraveny pro hladkost hlavice a pro bezproblémovou tvorbu 

konečnoprvkového modelu. Řezy, týkající se diafýzy femuru jsem opět doplnil dle [2]. 

Minimální nepřesnost by opět neměla mít vliv na výsledky deformačně-napěťové analýzy. 

10.2.3. Model geometrie chrupavky 

Chrupavka byla vytvořena vyplněním prostoru mezi hlavicí stehenní kosti a pánevní 

jamkou. To jsem provedl tak, že jsem dle [2] vybral na každé části plochu (ořezal v programu 
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Rhinoceros v.3.0.), kterou může chrupavka obklopovat. Mezi těmito plochami jsem 

namodeloval hraniční plochu, která musela být co nejdokonaleji hladká, protože tvořila 

povrchy chrupavek. Tyto plochy jsem převedl do programu CATIA V5R15 ve formátu IGES. 

V tomto programu jsem tyto dvě plochy pospojoval po hranicích plochami do jedné uzavřené 

plochy a z té jsem vytvořil objem. Dále jsem vzniklý objem, který představoval chrupavku na 

hlavici femuru i na acetabulu (obr.10.5. a obr.10.6.) rozdělil hraniční plochou (obr.10.7.) a tak 

mi vznikly samostatné kloubní chrupavky, na povrchu hladké. 

                                              

 
 
 
 
 
 

 

 

Obr.10.5. Plocha chrupavky pokrývající femur      Obr.10.6. Plocha chrupavky pokrývající acetabulum 

 

                                                Obr.10.7. Chrupavky rozdělené hraniční plochou 

Při tvorbě objemu jsem se setkal s některými komplikacemi. Plochy musely zcela na 

sebe navazovat (v toleranci do 0,001mm) a současně se nesměly protínat, s čímž jsem se 

občas potkal. Případné chyby, kterých jsem se dopustil v průběhu tvorby modelu, jsem zjistil 

až při tvorbě konečnoprvkové sítě.   

10.2.4. Model geometrie svalů 

Svaly jsou modelovány jako přímé pruty, které přenášejí pouze tah. V modelu jsem 

použil pouze skupinu svalů, které jsou podstatné při stoji člověka na jedné dolní končetině 

(m.glutaeus minimus, m. glutaeus medius, m. glutaeus medius)[3]. 
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                        Obr.10.8. Model geometrie použitých svalů ve výpočtovém modelu 

10.2.5. Model geometrie soustavy 

Geometrický model soustavy je složen v programu CATIA V5R15 do sestavy a ve 

formátu CATProduct exportován do systému Ansys. 

 

                                                            Obr.10.9. Model geometrie soustavy  

10.2.6. Model geometrie soustavy po simulaci Chiariho osteotomie na pánvi 

Simulace Chiariho osteotomie byla provedena na patologickém kyčelním spojení 

podle návrhu doc. MUDr. Z. Rozkydala, Ph.D. v 3-D modelářském softwaru CATIA V5R15.  

Řez pánví byl veden rovinou zhruba 0,5 cm nad acetabulem odkloněné od horizontální 

roviny o 20°,stoupající směrem k incisua ischiadica. Distální konec byl posunut mediálně o 1 

cm a zároveň byl mediálně otočen o 8° kolem osy kolmé k rovině řezu vedené sponou 

stydkou. Femur byl posunut do optimální polohy vůči pánvi. Na pánvi byl navíc odstraněn 

zkostnatělý nárůstek. Chrupavka byla modelována stejným způsobem jak je popsáno 

v kapitole 10.2.3.  
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       Obr.10.10. Schéma provedené simulace                  Obr.10.11. Model geometrie soustavy      
                         Chiariho osteotomie                                                 po simulaci 
                                                                              
                                                                                                       

10.3. Model materiálů kyčelního kloubu 

Soustava je složena z několika částí, které se liší svými materiálovými vlastnostmi. 

Materiálové vlastnosti u biologických materiálů je velmi obtížné určit, protože když je vzorek 

odebrán z těla ihned mění své mechanické vlastnosti. Jejich hodnoty závisí na spoustě 

faktorech: velikost vzorku, místo odebrání vzorku, orientace vzorku při zatěžování, stav 

vzorku (zmrazený, čerstvý, balzamovaný, suchý), pohlaví a věk dárce vzorku. Proto je nutno 

vždy uvádět u materiálových charakteristik za jakých podmínek byly získávány a proto se 

taky jednotlivé hodnoty od sebe mnohdy hodně liší. Proto při výpočtu používáme 

zjednodušený model lineárně izotropního materiálu. 

10.3.1. Model materiálu kosti 

Kost se skládá ze dvou kostních tkání (jak již bylo uvedeno v kapitole 7.1.) 

s odlišnými mechanickými vlastnostmi. Hodnoty modulu pružnosti spongiózní kosti mají 

daleko větší rozptyl než kompaktní kosti z důvodu její různé hustoty a orientaci trámečků. 

10.3.2. Model materiálu chrupavky 

Materiálové charakteristiky kloubní chrupavky se opět od sebe liší a to podle toho 

jestli jsou měřeny při statickém (1,3 – 7,8 MPa) či dynamickém zatěžování (14,5 – 65,7 MPa) 

a poissonův poměr se opět pohybuje v rozmezí 0,37 – 0,5. [3],[5] 
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10.3.3. Model materiálu svalů 

Materiálové vlastnosti svalů se velice těžko určují, protože experimentální měření 

probíhá pouze na mrtvých tedy pasivní svalových tkáních. Mechanické vlastnosti na živých 

svalových tkáních jsou zcela odlišné, poněvadž v nich navíc probíhají chemické a elektrické 

pochody. 

10.3.4. Modely materiálů použité ve výpočtovém modelu 

Tab 10.1.Použité materiálové charakteristiky ve výpočtovém modelu dle literatury: 

 Youngův modul pružnosti  

[MPa] 

Poissonův poměr 

[-] 

Kompaktní kost [25]       14 700          0,3 

Spongiózní kost [25]          490          0,3 

Chrupavka           [3]           60          0,3 

            Svaly                   [4]                     1.106                      0,3 

 

10.4. Konečnoprvkový model 

Jednotlivé objemy jsou vyplněny sítí konečných prvků. Na to se používá příkaz 

„Mesh“, kterým lze vytvořit dva typy sítě. První typ je volná síť, u které můžeme nastavit 

globální velikost prvku nebo počet prvků na jednotlivé elementy. Stejně však není zaručeno 

rovnoměrné rozložení sítě po celém objemu. Druhým typem je mapovaná síť, je pravidelná a 

objem vyplňují hexaedry. Její nevýhodou však je, že ji nelze použít u členitějších objemů. 

Z tohoto důvodu byla použita volná síť. 

Pro tvorbu sítě konečných prvků byly použity tyto prvky: 

Conta174 – kontaktní osmi-uzlový 3D prvek, který se používá pro řešení kontaktu 

typu plocha na plochu. Na tomto jsou vykreslovány výsledky analýzy. Tento prvek je použit u 

všech kontaktních dvojic. 

Target170 – kontaktní osmi-uzlový prvek, který se používá pro řešení kontaktu typu 

plocha na plochu. Je určený k popisu okrajových podmínek. Tento prvek je použit u všech 

kontaktních dvojic. 
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Solid187 – deseti-uzlový tetraedrický prvek s kvadratickými bázovými funkcemi a 

třemi stupni volnosti (posuvy) v každém uzlu. 

Link10 – dvou-uzlový prvek se třemi stupni volnosti (posuvy) v každém uzlu. Tento 

typ prvku přenáší pouze tahové síly a nebo tlakové síly (dle nastavení). 

Shell181 – čtyř-uzlový skořepinový prvek s lineární bázovou funkcí a šesti stupni 

volnosti v každém uzlu. 

Pro tvorbu sítě všech objemů sestavy byl použit prvek Solid 187, který u pánve a 

stehenní kosti představoval spongiozu.Velikost prvku u pánve a stehenní kosti byla globálně 

zvolena 6 mm, na kontaktních plochách s chrupavkou a jejich okolních plochách byla zvolena 

velikost prvku 4 mm, velikost prvku u chrupavek byla zvolena 1,2 mm. Kortikální kost byla 

modelována prvkem Shell 181 o tloušťce 1mm. Svaly byly modelovány prvkem Link 10. 

 

Tab.10.2. Složení konečno-prvkové sítě u patologického a operovaného modelu kyčelního kloubu 

Počet prvků Typ prvku 

       patologický MKP model operovaný MKP model 

Solid187 104174 109780 

Conta174 20142 17589 

Target170 20099 17546 

Link10                9             9 

Shell181             9212        10116 

Celkem prvků           153636       155040 

Celkem uzlů           180595       182461 
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     Obr.10.12.Konečnoprvkový model          Obr.10.13. Detail konečnoprvkové sítě na chrupavkách 

 

10.5. Model spojení 

10.5.1. Model kontaktu mezi prvky soustavy 

Interakce mezi jednotlivými prvky soustavy kyčelního spojení je modelováno 

kontaktem. Kontakty jsou vytvořeny pomocí dvojice kontaktních prvků vždy na páru ploch. 

V sestavě jsou tři kontaktní dvojice: První kontaktní dvojice je jamka pánve a chrupavka k ní 

náležící. Chování kontaktní dvojice je nastaveno jako BONDED (spojené), což zamezuje 

v tomto kontaktu pohybu. Další kontaktní dvojicí je hlavice stehenní kosti a chrupavka na této 

hlavici. Chování dvojice je opět nastaveno jako BONDED. Ve třetí dvojici dochází ke 

vzájemnému pohybu a je to mezi jednotlivými chrupavkami, proto je chování dvojice 

nastaveno jako FRICTION (pohyb se třením). Tření mezi chrupavkami dosahuje velmi 

nízkých hodnot. Podle [26] byly naměřeny hodnoty dynamického součinitele tření mezi 

chrupavkami v rozmezí 0,015–0,04. Podle [27] byl naměřen součinitel tření mezi 

chrupavkami v rozmezí 0,01–0,05. Ve výpočetním modelu byl nastaven součinitel tření 

0,025. Tento kontakt byl zvolen jako asymetrický, když jsem zvolil prvky Target170 na 

chrupavce v acetabulu a prvky Conta174 na chrupavce stehenní kosti. Normálová tuhost je u 

všech kontaktních dvojic nastavena na hodnotu 1.    
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10.5.2. Okrajové deformační podmínky 

Při předepisování okrajových deformačních podmínek pro statické výpočty v prostředí 

Ansys je nutné, aby všechna tělesa sestavy byla jednoznačně určena v prostoru a tím bylo 

zamezeno vytvoření singulární matice. Tohoto bylo dosaženo zamezením posuvů ve všech 

směrech v mediální rovině pánevní kosti. Vzhledem k tomu, že u modelu chybí křížová kost, 

zamezení posuvů bylo zadáno na hranu pánevní kosti, kde navazuje křížová kost. Další část 

pánevní kosti, kterou protíná mediální rovina je spona stydká. Na tuto plochu byly také 

zamezeny posuvy ve všech směrech. U výpočtového modelu používám pouze skupinu svalů 

musculus glutaeus, proto musí být zamezeno posuvům uzlových bodů v distálním konci 

femuru, a to v předo-zadním směru (směr Y)[3]. 

10.6. Model zatížení 

Určení silových působení soustavy kyčelního spojení je velmi složité. Při výpočtu je 

uvažována tíha člověka a tíha dolní končetiny. Výsledné prostorové síly v uvažovaných 

svalech a výsledná styková síla působící na hlavici femuru či jeho chrupavku je výsledkem 

kontaktního řešení soustavy kyčelního spojení. Pro zjednodušení výpočtu dodržujeme některé 

podmínky: Člověk stojí na jedné dolní končetině, přičemž chodidla se při frontálním pohledu 

stranově kryjí a nachází se tak ve statické rovnováze. Při tomto postoji působí na člověka 

tíhová síla člověka a styková síla od podložky, které jsou ve statické rovnováze. Dále tíhová 

síla člověka je rozdělena na tíhu dolní končetiny (FGdk) a zbytku těla (FGzt), když tíha dolní 

končetiny se ještě skládá z tíhy stehna, bérce a nohy. (FGdk = FGs + FGb+n). Určení tíhových sil 

částí dolní končetiny můžeme najít v [1] a je uvedeno v následující tabulce. 

Tab.10.3.Rozložení hmotnosti v segmentech dolní končetiny lidského těla v [%] celkové hmotnosti 

podle Bernsteina        Část 

dolní 
končetiny 

podle   

Brauneho-Fischera 
Muži Ženy 

podle 
Dempstera 

Stehno 11,58 12,21 12,89 10,7 

Bérec 5,27 4,65 4,34 4,7 

Noha 1,79 1,46 1,29 1,7 
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Dále je nutné určit polohu těžiště tíhových sil segmentů dolní končetiny. Pro 

zjednodušení se užívá společného těžiště pro bérec a nohu. Poloha těžišť ve směru y se určuje 

pomocí procentuální délky sarkomery dle Williamse a Lissnera [1]. Působiště ve směru osy x 

se určuje buď z rentgenového snímku, který nebyl k dispozici a nebo pouze odhadem. Proto 

používám ve svém výpočtovém modelu zjednodušený model zatížení, kdy neuvažuji tíhu 

dolní končetiny a také z důvodu, že neznám přesnou tíhu člověka. Pro zjednodušený model 

tak vstupními údaji pro výpočet je tíhová síla FG = 700N a vzdálenost xc = 120,5mm, která je 

odměřena z geometrie modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                        
 

 

                      Obr.10.14. Zjednodušený model zatížení soustavy kyčelního spoje       
                                 

Výsledné zatížení pro distální konec stehenní kosti zadávané v bodě C výpočtového modelu je 

FA = 700N a MC = 84350Nmm. 
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                                         Obr.10.15. Realizace okrajových podmínek na MKP model 

Pro model po simulaci osteotomie jsou vstupními údaji: FG = 700N a vzdálenost       

xC = 115,4mm. Vzdálenost byla opět odměřena z upraveného modelu geometrie. Výsledné 

zatížení tak činí FA = 700N a MC = 80780Nmm. 

10.7. Proces řešení 

Ve výpočtovém systému Ansys 11.0 Workbench byl zvolen pro výpočet všech variant 

výpočtového modelu PCG řešič s výchozím nastavením, jako metoda kontaktu byla zvolena 

metoda Pure penalty, pro nelineární řešení je použita Newton-Raphsonova metoda. Dále je 

nastaveno: 

• Obnovování FKN po každé iteraci. 

• Maximální počet iterací pro nelineární analýzu : 100 

• Zapnut efekt velkých deformací 

• Všechny další nastavení je ponecháno jako výchozí nastavení 

Testovací výpočty a konečné výpočty probíhaly na osobním počítači s těmito 

parametry:  

-Intel Core 2 CPU 6300 1.86GHz 

-270GB HDD, 1,98GB RAM 

Doba výpočtu : 1 hod 20 min 
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11. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

V této kapitole je provedena prezentace a analýza výsledků pro dvě různé varianty 

řešení kyčelního kloubu. Pro patologický kyčelní kloub a následně pro tento kyčelní kloub, na 

němž byl simulován chirurgický zákrok (Chiariho osteotomie). A výsledky jsou porovnávány 

s fyziologickým kyčelním kloubem s převzatými výsledky z [3]. 

V další části této kapitoly jsou prezentovány výsledky citlivostních analýz na tomto 

patologickém kyčelním kloubu. 

11.1. Varianta 1 - patologický kyčelní kloub 

Jedná se o výpočtový model patologického kyčelního kloubu vytvořeného na základě 

obdržených CT snímků. Postup vytváření výpočtového modelu byl podrobně popsán 

v kapitole 10. Na tomto modelu byla provedena deformačně-napěťová analýza a podstatné 

výsledky jsou prezentovány v této kapitole. 

Na obr.11.1. jsou znázorněny výsledné posuvy kyčelního spojení. Vlivem silového 

zatížení dochází k deformaci femuru v mediálním směru, přičemž maximální hodnoty posuvu, 

která je 24,4 mm, dosahuje distální konec femuru.   

               

                    a) frontální pohled                                              b) mediální pohled 

                                  Obr.11.1. Výsledné posuvy patologického kyčelního spojení 
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Mezi acetabulem a hlavicí femuru dochází ke vzájemnému silovému působení. Toto 

silové působení je přenášeno stykovými plochami chrupavek na femuru a acetabulu. Veličina 

charakterizující tento přenos je kontaktní tlak mezi jednotlivými chrupavkami. Velikost a 

rozložení kontaktního tlaku je znázorněno na obr.11.2. 

                 

                           a) pohled shora                                                        b) pohled zepředu 
                      Obr.11.2. Kontaktní tlak na chrupavce hlavice femuru u patologického kyčle 

Z obrázků je patrné, že k maximálním hodnotám kontaktního tlaku (7MPa) dochází v horní 

části chrupavky hlavice femuru. Dalším místem vyšších hodnot kontaktního tlaku je oblast, 

kde v acetabulu je zkostnatělý výrůstek. V těchto dvou místech se nachází nejtenčí vrstva 

chrupavky. S kontaktním tlakem souvisí radiální napětí v kyčelním spojení. Na obr.11.3. je 

znázorněno radiální napětí ve frontálním řezu procházející zhruba středem hlavice femuru. Na 

obrázku je také znázorněn zvolený souřadný systém. Hodnoty radiálního napětí v oblasti 

hlavice stehenní kosti a acetabula se pohybují v rozmezí od -7MPa do 2MPa. Hodnoty 

radiálního napětí na povrchu chrupavky odpovídají hodnotám kontaktního tlaku.                        

                                                                                                          

                                    Obr.11.3. Průběh radiálního napětí v kyčelním spojení 
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Výsledná styková síla v kontaktu chrupavek je FR=2669N. Výsledná síla ve svalech je FS= 

2090N. Výsledná síla je součet sil ve všech svalových vláknech (prvky LINK10) - m. gluteus. 

11.2. Varianta 2 – po simulaci Chiariho osteotomie 

Tento výpočetní model je tvořen z původního patologického kyčelního spojení. Je na 

něm simulována Chiariho osteotomie na základě konzultace s doc. MUDr. Z. Rozkydalem, 

Ph.D. a navíc byl odstraněn kostní nárůstek v acetabulu. V této variantě jsou vyhodnocovány 

stejné veličiny jako u varianty předešlé. 

Na obr.11.4. je znázorněn výsledný posuv kyčelního spojení. Maximálního posuvu je 

dosaženo opět v distálním konci femuru. Jeho hodnota je 22,8 mm. 

              

                              a) frontální pohled                                                  b) mediální pohled 
                                 Obr.11.4. Výsledné posuvy na  operovaném kyčelním spojení 

 

Na obr.11.5. je vykresleno rozložení kontaktního tlaku na chrupavce hlavice femuru. 

Z obrázků je vidět, že místo maximálního kontaktního tlaku se přemístilo z horní části 

chrupavky směrem ke středu těla a plocha zatížení se nepatrně zvětšila. Maximální hodnota 

kontaktního tlaku se tak snížila na hodnotu 4,9 MPa. 
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                             a) pohled shora                                                        b) pohled zepředu 
                 Obr.11.5. Kontaktní tlak na chrupavce femuru u kyčle po simulování operace 

Na obr 11.6. je znázorněno radiální napětí ve stejném řezu jako v předešlé variantě. 

Extrémní hodnoty radiálního napětí v oblasti kyčelního spoje se přesunuly stejně jako 

kontaktní tlak směrem ke středu těla. Další oblast extrémních hodnot je na krčku hlavice 

stehenní kosti.. 

         

                             Obr.11.6.Průběh radiálního napětí v operovaném kyčelním spojení 

Výsledná styková síla v kontaktu u chrupavek operovaného kyčelního spojení je 

FR=2598 N. Výsledná síla ve svalech je FS=2029N. 

11.3. Fyziologický kyčelní kloub [3] 

V této části pouze vypíši výsledky charakteristických veličin pro kontakt v kyčelním 

spojení, které mohu porovnat s předešlými variantami. 
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Ve fyziologickém kyčelním spojení dle [3] dosahuje kontaktní tlak hodnoty 1,5MPa. 

Výsledná styková síla v kontaktu u chrupavek je FR=1975N a výsledná síla ve svalech je 

FS=1468N.  

11.4. Citlivostní analýzy 

Úkolem citlivostní analýzy je zjistit, jaký mají změny hodnot jednotlivých vstupních 

parametrů vliv na změnu hodnot parametrů výstupních. Jak již bylo dříve zmíněno (kap. 

10.3.), hodnoty mechanických vlastností jednotlivých tkání se hodně liší a často jsou udávána 

pouze v určitých rozptylech. Podle se lišících hodnot materiálových konstant v [29], [3] a [5]  

jsem tak provedl citlivostní analýzy na materiálové vlastnosti různých tkání. Analýzy byly 

provedeny na původním patologickém kyčelním spojení. 

Dále jsem provedl analýzu vlivu velikosti prvku na chrupavce na hodnotě kontaktního 

tlaku a  při odlaďování výpočetního modelu jsem provedl analýzu vlivu hodnoty normálového 

faktoru tuhosti (FKN faktor) na hodnotu kontaktního tlaku.  

11.4.1. Vliv modulu pružnosti spongiózní kosti pánve a femuru na velikost                      

a rozložení kontaktního tlaku a na velikost výsledné stykové síly FR 

Pro tuto analýzu jsem zvolil rozmezí 300MPa – 5000MPa  [29]. Hodnota maxim 

kontaktního tlaku se pohybuje v rozmezí od 6,6MPa do 7,1MPa pro tento rozptyl modulu 

pružnosti spongiózy, což je rozdíl 7,6 %. Do 3000MPa hodnoty maxim kontaktního tlaku 

mírně oscilují a od této hodnoty se pomalu stává konstantní, jak je vidět na obr.11.7.       
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            Obr.11.7. Vliv modulu pružnosti spongiózní kosti na rozložení a velikosti kontaktního tlaku 
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V rozmezí 300MPa – 1700MPa se maximální hodnota kontaktního tlaku nachází v horní části 

chrupavky a od hodnoty 2100MPa se hodnota maximálního kontaktního tlaku nachází v místě 

kostního nárůstku. Plocha s vyššími hodnotami kontaktního tlaku se na horní části chrupavky 

postupně zmenšuje a naopak na místě kostního nárůstku se zvětšuje.  

          Výsledná styková síla postupně klesá od hodnoty 2693N k hodnotě 2552N, což je 

pokles o 141N (5,2%).  
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                       Obr.11.8. Vliv modulu pružnosti spongiózní kosti na výsledné stykové síle 

11.4.2. Vliv modulu pružnosti kortikální kosti pánve a femuru na velikost                      

a rozložení kontaktního tlaku a na velikost výsledné stykové síly FR 

V této analýze jsem použil rozmezí 9000MPa – 19000 MPa [29]. Hodnota kontaktního 

tlaku se pohybuje v rozmezí 8MPa – 6,4MPa. Pokles hodnoty kontaktního tlaku tak činí 

20,4%. Hodnoty maxima kontaktního tlaku postupně klesají od hodnoty 9000MPa. Do 

hodnoty modulu pružnosti 13400MPa ovšem klesá s mírnou oscilací(viz obr.11.9.). Plocha 

zatížení se nijak významně nemění, pouze plocha vyšších hodnot kontaktního tlaku se mírně 

zvětšuje. 

Výsledná styková síla postupně klesá od hodnoty 2861N až na 2605N, což je pokles 

zhruba 9%.                                                   
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           Obr.11.9. Vliv modulu pružnosti kortikální kosti na rozložení a velikosti kontaktního tlaku 
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                       Obr.11.10. Vliv modulu pružnosti kortikální kosti na výsledné stykové síle 

11.4.3. Vliv modulu pružnosti kloubní chrupavky na velikost a rozložení 

kontaktního tlaku a na velikost výsledné stykové síly FR 

Dle literatur [3] a [5] jsem zvolil pro tuto analýzu rozmezí hodnot 15MPa – 100MPa. 

Hodnota kontaktního tlaku se pohybuje v rozmezí od 9,9MPa do 7MPa, když minimum 
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kontaktního tlaku je právě při hodnotě modulu pružnosti chrupavky 60MPa. Pokles 

kontaktního tlaku tak činí 29,1%.  
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            Obr.11.11. Vliv modulu pružnosti chrupavky na rozložení a velikosti kontaktního tlaku  
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                    Obr.11.12. Vliv modulu pružnosti chrupavky na výsledné stykové síle 

Hodnoty maxima kontaktního tlaku klesají ke 40MPa a poté postupně pomalu roste (viz 

obr.11.11.) Přitom do 30MPa je maximum kontaktního tlaku na místě kostního nárůstku a od 

40MPa se maximum kontaktního tlaku přesouvá do horní části chrupavky. Plocha vyšších 

hodnot kontaktního tlaku se postupně zvětšuje, ale plocha zatížení se přitom také zvětšuje. 
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Výsledná styková síla  postupně klesá od 2734N až na 2648N. To je pokles zhruba o  3,2%. 

11.4.4. Vliv Poissonova čísla kloubní chrupavky na velikost a rozložení 

kontaktního tlaku a na velikost výsledné stykové síly FR 
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    Obr.11.13. Vliv Poissonova čísla kloubní chrupavky na rozložení a velikosti kontaktního tlaku  
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               Obr.11.14. Vliv Poissonova čísla kloubní chrupavky na výsledné stykové síle 
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V tomto případě jsem zvolil rozmezí intervalu 0,3 – 0,495 [5] pro tuto analýzu. Hodnota 

kontaktního tlaku postupně roste od hodnoty 7MPa do 8,1MPa. To je zvýšení o 15,7%. 

Plocha zatížení se postupně nepatrně zmenšuje. 

Výsledná styková síla je téměř konstantní.Její hodnota pouze mírně klesá z 2669N na 

2638N, což je pokles pouze 1,2%. 

11.4.5. Vliv normálové kontaktní tuhosti (FKN faktor) na velikosti 

kontaktního tlaku  

Tuto analýzu jsem prováděl pouze při odladění výpočtového modelu, když kost byla 

zcela homogenní (nebyla rozlišena spongiózní a kortikální kost). Jak již bylo výše uvedeno, 

FKN faktor má vliv na konvergenci řešení. Čím je FKN faktor nižší, tím je konvergence 

úlohy rychlejší, ale výsledky jsou méně přesné a naopak čím je FKN faktor vyšší, tím je 

konvergence úlohy obtížnější,ale výsledek je více přesný.  

Pro analýzu jsem použil rozsah FKN faktoru od 0,1 - 40. 
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               Obr.11.15. Vliv faktoru normálové kontaktní tuhosti na velikosti kontaktního tlaku 

 Hodnota kontaktního tlaku v rozmezí FKN faktoru od 0,1 do 1 roste velice rychle 

z hodnoty 4MPa do 6,8MPa. Poté nárůst hodnoty kontaktního tlaku už je pozvolnější, když 

největší hodnoty maxima kontaktního tlaku (9,9MPa) dosahuje při hodnotě FKN faktoru 40. 

Výsledná styková síla se v průběhu analýzy nijak významně neměnila. 
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11.4.6. Vliv velikosti prvku na chrupavkách na velikosti kontaktního tlaku 

Další vliv na velikost kontaktního tlaku má  zvolení velikosti prvku při tvorbě 

konečnoprvkové sítě. Jednak se při změně velikosti prvku mění tuhost výpočetního modelu 

(čím je menší prvek, tím je model poddajnější) a také přesnost výpočtu je se vzrůstající 

velikostí prvku menší. Při této analýze jsem měnil velikost prvku po celém objemu obou 

chrupavek. Analýza byla provedena na již odladěném výpočetním modelu ve verzi 

výpočetního softwaru Ansys, která byla omezena maximálním počtem 256 000 uzlů. Z toho 

důvodu jsem byl omezen při zmenšování velikosti prvku. Rozmezí velikostí prvku jsem tak 

zvolil od 1,1mm do 4,4mm. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
velikost [mm]

M
ax

im
ál

n
í h

od
n

ot
y 

k
on

ta
k

tn
íh

o 
tl

ak
u

 [
M

P
a]

 

                     Obr.11.16. Vliv velikosti prvku na chrupavce na velikosti kontaktního tlaku 

Hodnoty kontaktního tlaku se zvětšujícím se prvkem konečnoprvkového modelu pomalu klesají ze 

7MPa až na 6,3MPa při velikosti prvku 3,6mm, což jsem, z již dříve zmíněných důvodů a podle 

analýzy na modul pružnosti spongiozy, očekával a od této hodnoty je hodnota kontaktního tlaku opět 

téměř stejná jako u menších prvků. Nejspíš je to z důvodu neumožnění vytvoření hrubší sítě 

v kritickém místě chrupavky, kde je objem chrupavky modelován pomocí příliš malými plochami (viz 

obr.11.17). 

Výsledná styková síla se v průběhu analýzy opět výrazně nemění.   
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Obr.11.17. Výsledný kontaktní tlak na chrupavce na femuru se zobrazenou sítí o velikosti prvku 4mm 
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  12. ZÁVĚR 

          Cílem této diplomové práce bylo vytvořit výpočtový model patologického kyčelního 

kloubu, následně modelovat variantu chirurgického zákroku na tomto patologickém kyčelním 

kloubu a posléze provézt na těchto dvou modelech deformačně-napěťovou analýzu a výsledky 

porovnat s převzatými výsledky analýzy na fyziologickém kyčelním spojení. Dalším úkolem 

bylo provést citlivostní analýzu na patologickém kyčelním spojení. Pro srovnávací analýzu 

bylo provedeno vyhodnocení posuvů, radiálního napětí, kontaktních tlaků a výsledné stykové 

síly v kyčelním kloubu. V citlivostní analýze jsem hodnotil závislost materiálových 

charakteristik biologických materiálů v kyčelním kloubu na hodnotách kontaktního tlaku a 

výsledné stykové síle. 

� Tvorba modelu a simulace osteotomie 

Model geometrie byl vytvářen na základě získaných CT-řezů ve formátu JPG. 

V plošném modeláři RHINOCEROS byla provedena segmentace pánve a stehenní kosti a 

následně v 3-D modeláři CATIA modelovány plochy a objem samotných částí kyčelního 

kloubu. V průběhu tvorby modelu  se vyskytly problémy (popsané v kapitole 10.2.3.), kvůli 

nimž jsem musel opakovaně vytvářet model chrupavky. Celkově tak tvorba modelu kyčelního 

spojení byla velice časově náročná. 

Modelování simulace samotné osteotomie, čili řez pánví a posun distální části, byl 

časově jednodušší z důvodu jednoduchosti geometrické úpravy osteotomie. Po provedení 

osteotomie bylo nutno namodelovat novou chrupavku, což si díky předešle získaným 

zkušenostem vyžádalo menší nároky na čas.  

� Srovnávací analýza 

Výsledky ukazují, že u patologického kyčelního kloubu dochází k vyšším hodnotám 

kontaktního tlaku  na horní části chrupavky a v místě zkostnatělého nárůstku, přičemž 

maximální kontaktní tlak se nachází na horní části chrupavky a jeho hodnota činí 7MPa, což 

je v porovnání s fyziologickým kyčelním spojením (1,5MPa) nárůst o 366%. Výsledná 

styková síla je u patologického kyčelního kloubu 2669N. U fyziologického kyčelního kloubu 

to je 1975N. To znamená opět nárůst stykové síly o 35%. Po provedení simulace osteotomie 

se zlepšilo postavení hlavice femuru vůči pánvi a dochází tak k většímu pokrytí hlavice 
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acetabulem. V této variantě je hodnota kontaktního tlaku 4,9MPa, což je oproti 

fyziologickému kyčelnímu kloubu stále nárůst o 226%, ale oproti původnímu patologickému 

kyčelnímu kloubu došlo ke zlepšení o 30%. U výsledné stykové síly (2598N) došlo ke 

zlepšení o 2,7%. Účelem této osteotomie bylo zlepšení hodnoty kontaktního tlaku v kyčelním 

kloubu, čímž jsme zlepšili silové poměry ve stykových plochách kyčelního kloubu pacientky 

a případné problémy nebo bolesti by se měly zlepšit.  

Pro další studii by bylo možné posuzovat závislost hodnoty mediálního posuvu 

distální části pánve (při této osteotomii) na hodnotě kontaktního tlaku v kyčelním kloubu. 

� Citlivostní analýza 

Byly provedeny čtyři citlivostní analýzy na mechanické vlastnosti biologických 

materiálů v kyčelním spojení (modul pružnosti spongiózní kosti, modul pružnosti kortikální 

kosti, modul pružnosti kloubní chrupavky a Poissonův poměr kloubní chrupavky) a dvě 

citlivostní analýzy na parametry výpočetního modelování (FKN faktor, velikost prvku) na 

jednodušším modelu. Rozmezí hodnot materiálových charakteristik pro biologické tkáně byla 

stanovena dle [3], [5] a [29]. V citlivostních analýzách byl vyhodnocován kontaktní tlak a 

výsledná reakční síla, která působí na hlavici stehenní kosti. Z provedených citlivostních 

analýz vyplývají tyto závěry: 

Největší vliv na hodnotu maxima kontaktního tlaku z provedené analýzy biologických 

materiálů v kyčelním spojení má modul pružnosti chrupavky. Jeho hodnota postupně klesá až 

téměř o 1/3 původní hodnoty. Další velký vliv na hodnotu kontaktního tlaku má modul 

pružnosti kortikální kosti, když při analýze hodnoty kontaktního tlaku postupně klesají až o 

1/5 původní hodnoty. Nejmenší vliv na hodnotu kontaktního tlaku má hodnota modulu 

pružnosti spongiózní kosti. 

Vliv hodnot materiálových charakteristik na výslednou reakční sílu působící na hlavici 

stehenní kosti je už menší než vliv na hodnoty kontaktního tlaku. Největší vliv na výslednou 

reakční sílu má modul pružnosti kortikální kosti. Změna velikosti výsledné reakční síly se 

v průběhu analýzy mění až o 9%.  

 

 

 



VUT BRNO, FSI 
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES,MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY                                                            DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  73 

 

           13.LITERATURA 

 

[1]   J. Valenta a kol.: Biomechanika, Praha, Academia,1985 

[2]   R. Čihák: Anatomie 1, Avicenum, Praha 1987 

[3]   M. Vrbka: Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky   

        vyvinutého kyčelního spojení, Disertační práce, VUT FSI, Brno, 2004 

[4]   T. Návrat: Deformačně-napěťová analýza kyčelního kloubu s aplikovanou  

        povrchovou náhradou, Disertační práce, ÚMTMB FSI VUT, Brno, 2004 

[5]   A.E. Anderson: Computational Modeling of hip joint mechanics, Disertační    

        práce, Department of Bioengineering, The University of Utah, April 2007 

[6]   Ansys: Release 11.0 Documentation for Ansys 

[7]   M.Vaverka, M. Vrbka, Z. Florian: Výpočtové modelování deformačně- 

        napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech, 12.  

        ANSYS Users’ Meeting, 30. září – 1. října 2004 na Hrubé Skále 

[8]   K.L. Moore, A.F. Dalley: Clinically Oriented Anatomy, 5.vydání, Lippincott   

       Williams & Wilkins, 2006 

[9]   P.H. Abrahams, S.C. Marks Jr., R.T. Hutchings: McMinn’s Color Atlas of  

       Human Anatomy, 5.vydání, Mosby 2003 

[10]   C. Rosse, P.Gaddum-Rosse: Hollinshead’s Textbook of Anatomy, 5.vydání,  

         Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia 1997  

[11]   http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/anatomie/ 

[12]   http://cs.wikipedia.org 

[13]   http://www.iofbonehealth.org/patients-public/about-osteoporosis/facts-  

          about-bones.html?print=true 

[14]   http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/diaphyses 

[15]   http://academic.wsc.edu/faculty/jatodd1/351/ch2outline.html 



VUT BRNO, FSI 
ÚSTAV MECHANIKY TĚLES,MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY                                                            DIPLOMOVÁ PRÁCE 

  74 

 

[16]   http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/Cartilage/Cartil.htm 

[17]   http://medicina.ronnie.cz/anatomie 

[18]   http://encyklopedie.seznam.cz 

[19]   www.cls.cz/dokumenty2/os/t210.rtf 

[20]   F. Křivánek: Anatomie a ortopedie pro ortopedické mechaniky, Práce, 

          Praha 1961 

[21]   http://vademecum-zdravi.cz/osteoartroza-nepritel-kloubu 

[22]   http://www.ortopedie-ales-otruba.cz/artroza/artroza.swf 

[23]   http://som.flinders.edu.au/FUSA/ORTHOWEB/notebook/general/ 

          osteotomy.html 

[24]   http://www.medscape.com/viewarticle/421043 

[25]   http://www.lib.umich.edu/dentlib/Dental_tables/toc.html 

[26]   J. Black, G. Hastings: Handbook of biomaterial properties, Chapman&Hall,   

         London, 1998 

[27]   J. Valenta, S. Konvičková: Biomechanika člověka-svalově kosterní systém- 

          1.díl, ČVUT, Praha, 1997 

[28]   M. Štekl: Vliv uložení jamky totální endoprotézy na mechanické vlastnosti  

          kyčelního spojení, pojednání k SDZ, ÚMTMB FSI VUT, Brno, 2006 

[29]   C. M. Langton, C. F. Njeh: The physical measurement of bone, Institute of  

         Physics publishing, Bristol 2004 

 


