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1  ÚVOD  

Zápěstí je komplexní a mnohostranný orgán, jenž tvoří nedílnou součást ruky. 

Funkce ruky je spojena s každodenní aktivitou nejvíce ze všech částí těla, a proto je 

vystavena vysokému počtu traumatických zranění a degenerativním onemocněním. 

Mezi nejzávažnější zranění se řadí fraktury. Její úspěšné hojení závisí na celkovém 

stavu organismu a i jednoduchá fraktura může mít trvalé následky. Nevhodná léčba 

zlomenin může mít řadu následků včetně ztuhnutí kloubu [1].  

Druhým nejzávažnějším onemocněním zápěstí je revmatoidní artritida, při které 

dochází k destrukci kloubní chrupavky, způsobená poruchou homeostázy 

metabolismu chrupavky, vlivem zvýšeného působení prozánětlivých cytosinů 

vedoucí k inhibici nové chrupavky. Dále může docházet k erozi subchondrální 

kostní tkáně v důsledku synoviální proliferace, která může vést k natržení vazů [2].  

Postižení funkce a stavby zápěstí podstatně zhoršuje kvalitu života. Úchopová 

schopnost ruky je omezena a při některých úkonech je člověk odkázán na pomoc 

okolí, což má za následek i ovlivnění psychiky pacienta. Kromě osobního života 

ovlivňuje postižení ruky i profesní život. Téměř v každém zaměstnání je ruka 

využívána a změna její funkce zpravidla způsobí profesní omezení [3].  

Revmatoidní artritida, v nejtěžších případech, způsobuje velké bolesti, deformitu 

kloubu s následnou ztrátou funkčnosti, která je zpravidla příčinou invalidity. V 

těchto případech je zpravidla jedinou možností použití náhrady části zápěstí. 

Při selhání běžných léčebných metod se často uchyluje k implantaci totální 

náhrady. Totální náhrada je vyrobena z biokompatibilního materiálu a je 

implantována na místo po částečné resekci radia a metakarpálních kůstek. 

Tento implantát má za cíl obnovit pohyblivost zápěstí do stavu přibližujícího se 

fyziologickému stavu. Totální náhrada ovšem mění deformačně napěťové chování 

okolních tkání a způsobuje jejích degradaci a selhání implantátu [4].  

2  POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE 

Zápěstím se nazývá soustava 15 kostí s klouby, propojených vazy, které zajišťují 

funkce kloubu. Stykové plochy kloubů jsou pokryty chrupavkami mající na povrchu 

synoviální vrstvu produkující synoviální kapalinu s proměnnými reologickými 

vlastnostmi. Pod synoviální vrstvou chrupavky jsou kolagenní vlákna absorbující 

tlakové namáhání (chrupavky zápěstí). Při zatížení ruky následně dochází 

k mechanické interakci mezi prvky zápěstí [5]. 

Onemocnění, případně úrazy ruky, patří k relativně častým onemocněním 

člověka. Pokud po onemocnění zůstávají trvalé následky, zpravidla významně 

ovlivňují život člověka. S funkcí ruky, vedle činností souvisejících s obslužnými 

funkcemi člověka, je u většiny lidí funkce ruky podstatná v zaměstnání. Trvalá 

omezení funkce ruky mohou být od nejlehčích po úplné znehybnění kloubů ruky. 

V těchto případech je zpravidla jedinou možností, vedoucí ke zlepšení kvality 

života, aplikace totální náhrady zápěstí. 
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Totální náhrada se zavádí do resekované části radia a karpálních kůstek. Aby 

nedošlo k uvolnění implantátu, je nutné ponechat implantát v kosti oseointegrovat. 

Funkce a životnost implantátu je závislá na řadě faktorů, včetně mechanické 

interakce. V důsledku mechanického namáhání může dojít k selhání jak implantátu, 

tak kostní tkáně, se kterou je implantát v mechanické interakci. U přetěžované kostní 

tkáně dochází k degradačním jevům. Možnost implantace je podmíněna kvalitou 

kostní tkáně. K zjišťování kvality kostní tkáně existují diagnostické metody 

umožňující určení určitých vlastností kostní tkáně v předoperační fázi. 

Jak již bylo uvedeno, při zatížení ruky dochází k mechanické interakci mezi prvky 

zápěstí, případně mezi prvky zápěstí a implantátu. Posouzení této interakce je možné 

na základě řešení deformace a napětí. Vzhledem ke strukturální, geometrické a 

materiálové složitosti řešení soustavy, včetně modelu uložení a zatížení, je při řešení 

deformace a napětí nutné vyřešit řadu dílčích problémů. Úspěšné řešení uvedených 

problémů vyžaduje získání a osvojení si základních souvislostí a znalostí z oblasti 

řešeného problému. 

Selhání implantátu je přisuzováno vzájemné interakci s okolní kostní tkání a 

konstrukcí implantátu. Implantáty jsou technická díla navržená a vyrobená 

člověkem, tudíž je možné navrhnout implantát více odolný vůči mechanickému 

namáhání. Větší problémy souvisí s kostní tkání. Kostní tkáň může podléhat 

degradaci, kterou ovlivňují různé nemoci. K zajištění kvality kostní tkáně existuje 

řada diagnostických metod umožňující stanovit kvalitu tkáně už v předoperační fázi. 

Pro správnou funkci je podstatné spojení s kortikální i spongiózní tkání. Z čehož 

plyne, že tato práce zahrnuje výpočtový model řešené soustavy na vyšší úrovni 

vyžadující řešení řady deformačně napěťových problémů soustavy. 

3  FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE ŘEŠENÍ 

Základním současným problémem biomechaniky ruky je problematika zápěstí. 

Při zatížení ruky dochází k mechanické interakci mezi prvky zápěstí, případně mezi 

prvky zápěstí a implantátu. Posouzení této interakce je možné na základě řešení 

deformace a napětí. Vzhledem ke strukturální, geometrické a materiálové složitosti 

řešené soustavy, včetně modelu uložení a zatížení, je při řešení deformace a napětí 

nutné vyřešit řadu dílčích problémů. Úspěšné řešení uvedených problémů vyžaduje 

získání a osvojení si základních souvislostí a znalostí z oblasti řešeného problému.  

Problém lze tedy formulovat následujícím způsobem: 

Provedení biomechanické studie a deformačně-napěťové analýzy zápěstí ve 

fyziologickém stavu a po aplikaci totální náhrady „RE-MOTION™ Total 

Wrist“. 

Cílem řešení je: 

1) Vytvořit studii vlastností zápěstí k provedení deformačně napěťové analýzy. 

2) Provedení řešení deformace a napětí zápěstí. 

3) Vytvoření deformačně napěťové analýzy zápěstí. 
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4  KOSTI, ZÁPĚSTÍ 

Zápěstí se skládá z osmi karpálních kostí, ulny, distálního radia a pěti 

metakarpálních kostí. Karpální kosti jsou tvořeny kostí člunkovou, poloměsíčitou, 

trojhrannou, hráškovou, mnohohrannou větší, mnohohrannou menší, hlavatou a 

hákovitou. Karpální kosti, neboli Carpus, jak se odborně tento soubor nazývá, 

vytváří podklad karpálního tunelu, kterým prochází šlachy a nervy. V okolí 

karpálních kostí se dále nachází měkké tkáně, mezi které paří vazy, vzájemně 

spojující jednotlivé karpální kůstky, dále šlachy, kosti ruky a předloktí. 

Karpální kůstky jsou seřazeny ve dvou řadách, proximální a distální. V 

proximální řadě se nachází kost člunkovitá (os scaphoideum), kost poloměsíčitá (os 

lunatum), kost trojhranná (os triquetrum), kost hrášková (os pisiforme) a v distální 

řadě kost mnohohranná větší (os trapezium), kost mnohohranná menší (os 

trapezoideum), kost hlavatá (os capitatum), kost hákovitá (os hamatum) [6].  

Karpální kůstky v distální řadě jsou vzájemně spojeny vazy a kloubní plochy 

orientované k metakarpálním kostem tvoří, jako celek, konkávní elipsu, zapadající 

do proximální řady karpálních kostí. Klouby orientované k předloktí tvoří konkávu a 

zapadá do radio-ulnárního kloubu [7]. Kosti v proximální řadě jsou taktéž spojeny 

vazy, avšak volněji, než v řadě distální, dovolují větší vzájemnou mobilitu a jako 

celek tvoří konvexní eliptickou hlavici zapadající do distální řady karpálních kostí 

[7]. Zápěstí je dále tvořeno třemi hlavními klouby: radio-karpálním kloubem, 

středním kloubem nacházejícím se mezi proximální a distální řadou a distálním 

radio-ulnárním kloubem. 

4.1 STRUKTURA KOSTNÍ TKÁNĚ ZÁPĚSTÍ 

Kostní tkáň je jedna z nejvíce pevných struktur v lidském těle a to v důsledku 

kombinace anorganických a organických prvků. Minerální látky vápníku a fosfátu, 

spolu s kolagenem, tvoří šedesát až sedmdesát procent pevnosti kostní tkáně [8]. 

Kostní tkáň je visko-elastický materiál, jehož mechanické vlastnosti jsou ovlivněny 

stupněm deformace. Flexibilní vlastnosti zajišťuje kolagen předávající schopnost 

kosti odolat tahovému namáhání [8]. 

4.1.1 Kortikální kostní tkáň 

Kortikální tkáň je hutná kostní tkáň, která určuje pevnost. Představuje zhruba 80–

85 % celkové hmotnosti skeletu a je tvořena osteony, koncentricky uspořádanými 

válečky. Průměr osteonů je 0.1 - 0.4 mm a v jejich centru vede cévní kanál. Cévy 

uvnitř osteonů jsou napojeny na řečiště ve spongiózní tkáni a na periostální cévy 

přicházející zvnějšku [9]. Tloušťka vnější kortikální tkáně je v jednotlivých 

karpálních kůstkách závislá na silové zatížení, které na ni působí během celého 

života. 

4.1.2 Spongiózní kostní tkáň 

Spongiózní tkáň je složena z nepravidelně uspořádaných trámečků. Orientace 

trámečků je dána směrem nejčasnějšího namáhání [10]. Kortikální a spongiózní 
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kostní tkáň obsahuje různé buňky, které se liší strukturou a funkcí. Spongiózní tkáň 

obsahuje kostní dřeň, cévy a pojivovou tkáň, zatímco kortikální tkáň zastává funkci 

mechanickou a ochrannou [11]. Spongiózní tkáň se vyskytuje v epifýzách dlouhých 

kostí, vyplňuje těla zápěstních kostí a zastává taktéž funkci mechanickou. Tvoří ji 

jemné trámečky, které jí dodávají houbovitý vzhled. Prostory mezi trámečky jsou 

vyplněny kostní dření [9]. Orientace trámečků je dána směrem největšího namáhání 

[10]. Po vložení obou komponent zápěstního implantátu do radia a druhé řady 

metakarpálních kůstek se trámečky spongiózní kostní tkáně mění na základě 

mechanického zatěžování. 

Mechanické vlastnosti spongiózní kostní tkáně lze popsat některými 

mechanickými vlastnosti na základě zdánlivé hustoty [37]. Mezi Youngovým 

modulem a hustotou byla prokázána korelace [12] . 

4.1.3 Lineárně elastický model materiálu kostních tkání 

Mechanické vlastnosti jsou pro oba typy kostních tkáni rozdílné. Kortikální tkáň 

je tužší než spongiózní tkáň, odolává většímu namáhání, avšak menší deformaci. 

Spongiózní tkáň snese až 50% deformace, kdežto kortikální tkáň pouhých 1.5-2.0% 

deformace a díky porózní struktuře absorbuje více energie [13]. Tento rozdíl je dán 

množstvím kostní tkáně na jednotku objemu.  

V rámci této práce je použit model materiálu lineárně elastický, který je 

homogenní izotropní lineárně pružný (Hookovský). Je určen Youngovým modulem 

E [MPa] a Poissonovým číslem µ [-]. 

Hodnotu Youngova modulu lze určit na základě zdánlivé hustoty získané z CT 

snímků pomocí vztahů mezi zdánlivou hustotou ρ, Youngovým modelem E a 

Hounsfieldovými jednotkami HU. Pro tento účel byl vytvořen software ROI 

Analysis v prostředí Matlab, který získá HU na základě útlumu RTG záření, jenž 

souvisí s hustotou kostní tkáně. Tyto data je možno přepočítat na Youngův modul a 

s jeho pomocí vytvořit model materiálu [14]. 

4.2 MODELACE A REMODELACE KOSTNÍ TKÁNĚ 

Kostní tkáň je považována za jednu z nejvitálnějších a nejpřizpůsobivějších tkání 

a orgánů v lidském těle. Tento objev vzešel už před dvěma sty lety, kdy si lékaři 

všimli, že trámečky spongiózní kostní tkáně v krčku stehenní kostí jsou orientované 

ve směru zatěžování. Tento objev byl následně podpořen tehdejšími výzkumnými 

pracovníky [15]. Ačkoliv tento objev byl známý již delší dobu, progresivní zájem o 

něj nastal až roku 1892, kdy Julius Wolff publikoval práci na toto téma a současně 

stanovil Wolffův zákon [16]: 

V důsledku změn funkčních nároků dojde v kosti k přestavbě vnitřní  

architektury a právě tak i druhotně ke změně zevního tvaru kosti [16]. 

Tato hypotéza byla stanovena Wolffem na základě pozorování a procesu vývoje 

kostních tkání. Wolff ve své práci stanovil remodelaci tak, že kost nebo kostní tkáň 

vystavená mechanickému namáhání je snímána kostními buňkami (osteoblasty), 

které aktivují proces přidání většího množství kostní tkáně tam, kde je potřeba a 

odstranění kostní tkáně tam, kde potřeba není. 
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4.2.1 Mechanostat - Frostova teorie 

Roku 1980 Frost zformuloval koncepční model Mechanostat. Frost chápal 

adaptaci kostní tkáně jako negativní zpětnou vazbu systému podobnou termostatu 

řídící teplotu v domě. Zvýší-li se teplota (je-li mnoho kostní tkáně), termostat sníží 

množství tepla v systému (dojde k úbytku kostní tkáně). Dojde-li k ochlazení, 

termostat zvýší množství tepla v systému. Frost uvedený princip termostatu 

integroval do konceptu modelu Mechanostat.  

Mechanostat tento stav neurčuje dokonale, ale stal se důležitým konceptem 

k pochopení, jak mechanické prostředí reguluje modelaci a remodelaci kostní tkáně 

na mechanické podměty. Teorie mechanostatu je založena celkem na čtyřech 

hlavních bodech: 1) Adaptace kostní tkáně je řízená. K odezvě systému dojde tehdy, 

pokud deformace přesáhne určitou hranici či hranice. 2) Hranice definují čtyři různá 

mechanická stádia, ve kterých dochází k adaptaci na biologické procesy.  

3) Modelace a remodelace kostní tkáně se chová neuspořádaně. 4) V každém 

mechanickém stádiu je tvorba kostní tkáně řízená. 

Modelace a remodelace kostní tkáně závisí na přetvoření. Stádia modelace a 

remodelace jsou rozdělena minimálním efektivním přetvořením (Minimally 

Effective Strain - MES). Mechanostat predikuje tři různé prahové stavy (MES), ve 

kterých dochází k resorpci kostní tkáně [15]. Tyto MES stavy definují celkem čtyři 

stádia remodelace, Obr. 4.1:  

 
Obr. 4.1 Frostova teorie, hraniční hodnoty přetvoření při různých stavech zatěžování [37] 

1) V případě, že namáhání je velmi malé, nedosahuje první hranice MES, 

remodelace aktivuje proces resorpce nepotřebné, nezatěžované kostní tkáně a dojde 

k jejímu úbytku. 2) Pokud namáhání překročí první hranici MES, avšak nepřesáhne 

druhou hranici MES, udržuje se kostní tkáň v rovnováze. V tomto stádiu dochází 

k mírné resorpci tkáně, to však pouze z důvodu její obnovy, stará tkáň je odstraněna 

a nahrazena novou. V tomto stádiu se nachází kostní tkáň ve fyziologickém stavu. 3) 

Při překročení druhé hranice MES dojde k tvorbě nové kostní tkáně. V kosti dochází 

k mikro poškození, které vyvolá aktivaci osteoblastů. 4) Jestliže dojde ke zvýšení 

namáhání a překročení třetí hranice MES, dojde k patologickému přetěžování kostní 

tkáně, která na tento stav reaguje rapidním růstem hmoty. Když zatížení dosáhne 

velikosti, při které dochází k poškození vnitřní struktury, remodelace aktivuje proces 

opravy zničené tkáně. Při enormním překročení MES dochází k velkému porušení a 

ke vzniku trhliny s následkem lomu. 
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4.3 STRUKTURA CHRUPAVKY 

Chrupavka je tvořena buňkami zvanými chondrocyty, které jsou zalité 

v mezibuněčné hmotě obsahující kolagenní nebo elastická vlákna. Chrupavka 

neobsahuje nervy ani cévy, avšak má schopnost regenerace [9]. Podle typu 

mezibuněčné hmoty se chrupavka rozlišuje na hyalinní, elastickou a vazivovou 

chrupavkou. Kloubní chrupavka, která je tvořena z hyalinní chrupavky, je hladká, 

tvrdá, průhledná a napomáhá pohybu kloubů. Pokrývá konce kostí, kopíruje jejich 

tvar [9] a není rovnoměrně silná. Její tloušťka je silnější v místech s větším 

zatížením a u menších kloubů se tloušťka pohybuje kolem 1 mm [17]. Kloubní 

chrupavka se skládá ze 4 vrstev [18]. První vrstva (synoviální), nacházející se na 

povrchu, obsahuje chondrocyty uložené mezi kolagenními vlákny orientované 

rovnoběžně s kloubním povrchem. Synoviální vrstvy produkují viskózní tekutinu, 

která snižuje tření kloubních ploch a zvyšuje přilnavost jednotlivých částí [19]. 

Druhou vrstvu tvoří kolagenní vlákna s mezibuněčnou hmotou zakotvenou do 

kortikální kosti. Kolagenní vlákna brání vysoké koncentraci napětí a dokáží rozložit 

více než 90% tlakového zatížení [19]. Přítomnost chondroitin sulfátu zapříčiňuje 

schopnost obnovit svůj původní tvar kolagenních vláken [19]. Třetí vrstva obsahuje 

kulovité buňky orientované do sloupců, jež produkují mezibuněčnou hmotu, a čtvrtá 

vrstva sousedí s kostí. Poslední vrstva chrupavky prochází v průběhu života 

největšími změnami a ve stáří dochází k její kalcifikaci a ztenčení přibližně o 

polovinu [2]. 

Při zatížení v tlaku mění chrupavka svůj objem a z pórovité matrice vytéká 

synoviální tekutina [20]. Při odpočinku absorbuje tekutinu a dochází k regeneraci. 

V první fázi zatížení se chrupavka chová viskózně a následně dochází k namáhání 

vláknité matrice. Vzhledem k viskoelastickým vlastnostem lze u chrupavky sledovat 

zpevnění a zvýšení tuhosti při rychlém zatížení. Tloušťka chrupavky se pohybuje 

v rozmezí 0.15–1.5 mm [21] a součinitel tření, který je ovlivněn přítomností 

synoviální kapaliny, se pohybuje v rozmezí 0.005-0.04 mm [38]. 

V předložené práci je použit dvou parametrický Mooney-Rivlinův konstitutivní 

model materiálu, který je hyperelastický. Je určen materiálovými charakteristikami 

C10 a C01 [MPa]. Na základě rešeršních studií budou použity materiálové hodnoty 

C10=4.10 MPa a C01 =0.41 MPa, které jsou převzaty ze studie zaměřené na 

biomechanickou reakci pánve při dopadu (2007) [22]. 

4.4 STRUKTURA VAZU 

Vaz je pojivová tkáň, která vzájemně udržuje kosti na svém místě. Je tvořen 

fibroblasty, což jsou kolagenní a elastická vlákna a amorfní mezibuněčnou hmotou. 

Jednotlivé kosti v zápěstí jsou spojeny přilehajícími kloubními plochami a vazy, 

které jsou pro stabilitu a pohyblivost v kloubu podstatné [7].  

Fyziologické vazy lze popsat nelineárním viskoelastickým modelem. Jsou 

flexibilní, což umožnuje přirozený pohyb svázaných kostí. Taktéž jsou silné, odolné 

vůči protažení v závislosti na působení sil a jsou uzpůsobeny přenášet tahová 
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namáhání. Nadměrné přetížení vede k poranění, jehož stupeň je ovlivněn rychlostí a 

silou [23]. 

Deformačně napěťová křivka vazu se dělí na několik oblastí. První oblast je 

výsledkem narovnání kolagenních vláken. Kolagenní vlákna se narovnají a ztrácejí 

svou pružnost [24]. S pokračujícím zatížením roste tuhost tkáně až do třetí oblasti, 

kdy dojde k přetržení krajních vláken. Zatížení je následně přerozděleno na 

zbývající vlákna a dochází k postupnému šíření trhliny až k přetržení vazu [25]. 

Elastická vlákna se prodlouží až o 150% a dosahují meze pevnosti přibližně 3 MPa.  

Na základě deformačně napěťových analýz vazů v zápěstí bylo zjištěno, že tuhost 

jednotlivých vazů se v zápěstní liší a hodnota tuhosti se pohybuje v rozmezí 50 – 

350 N/mm [26]. 

5  KINEMATIKA ZÁPĚSTÍ 

Zápěstí je extrémně pohyblivý orgán. Mechanismus je dán kombinací geometrie 

karpálních kostí a vzájemného vazivového spojení [27]. Pohyby zápěstí lze rozdělit 

do tří skupin: flexe-extenze, radio-ulnární dukce a předloketní pronace-supinace 

[28]. Flexe a extenze ruky se realizuje mezi radiem, kostí poloměsíčitou a hlavatou. 

Radiální a ulnární dukce ruky probíhá z hlediska skeletu ruky tak, že při radiální 

dukci se proximální řada carpusu posouvá ulnárně a distální řada radiálně. Při 

ulnární dukci je tomu opět naopak [29]. Pronace je pohyb, při kterém radius rotuje 

kolem ulny. Při plné pronaci ruky dochází u kosti radia a ulny k překřížení. Při flexi 

loktu je rozsah pronace přibližně 150° a při spoluúčasti zmíněných kloubů dosahuje 

až 360°[29]. Předloketní supinaci charakterizuje návrat vřetenní kosti do paralelního 

postavení s ulnou. Supinace je pohyb stavící horní končetinu do pozice určené 

k manipulaci s objekty. Distální konec ulny se pohybuje mediálně dopředu při 

supinaci a laterálně dozadu při pronaci [29]. 

   

Obr. 5.1: Flexe a extenze ruky 
Obr. 5.2: Radiální (abduce) a ulnární 

dukce ruky  
Obr. 5.3: Supinace a pronace ruky 



 12 

6  TOTÁLNÍ NÁHRADA ZÁPĚSTÍ 

V šedesátých letech dvacátého století začaly vznikat první návrhy totálních 

náhrad zápěstí. První implantaci totální náhrady zápěstí provedl roku 1980 německý 

chirurg Glück a tím obnovil pacientovi funkci ruky. Koncem dvacátého století již 

existovalo 10 typů totálních náhrad. Současným trendem vývoje zápěstních 

implantátů je kromě hledání nových materiálů a prohlubování znalostí o kinematice 

zápěstí, také snaha o co největší přiblížení pohyblivosti implantátů fyziologickému 

stavu. Zápěstní implantát je cizí těleso složené nejčastěji ze dvou komponent, které 

jsou zavedené do kostní tkáně. Vzájemná pohyblivost komponent zápěstí je 

nejčastěji zajištěna sférickým kloubem.   

6.1 POPIS TOTÁLNÍ NÁHRADY 

Totální náhrada je složena ze dvou hlavních komponent. Radiální komponenta má 

tvar písmene Y a je zakončena hlavou se sférickou elipsoidní plochou. Karpální 

komponenta se dělí na dvě části. První část tvoří úzký dřík zakončený distální 

destičkou se dvěma otvory s vnitřní kulovitou plochou. Do těchto otvorů se vkládají 

šrouby různé délky, které fixují distální destičku do proximální řady karpálních 

kůstek. Druhá část je vyrobena z polyethylenu vejcovitého tvaru určující rozsah 

natočení zápěstí a je nasazena na karpální komponentu. Povrch obou komponent je 

pokryt porézním titanem pro zlepšení oseointegrace.  

6.2 TOTÁLNÍ NÁHRADA REMOTION TOTAL WRIST SYSTEM 

Totální náhrada Re-Motion je anatomicky tvarovaný implantát, který vyžaduje 

minimální resekci distálního radia. Polyethylenová elipsoidní komponenta je 

zajištěna v radiální komponentě, Touto konstrukcí došlo ke snížení namáhání 

distální komponenty a současně k zachování maximálního možného rozsahu flexe 

ruky. Re-Motion implantát se vyrábí v levém a pravém provedení a  geometricky 

odstupňovaných velikostech. Náhrada se skládá ze dvou hlavních komponent, 

radiální a karpální, z čehož karpální se dělí na polyethylenovou komponentu a 

karpální komponentu [40]. 

 
Obr. 6.1 ReMotion™ Total Wrist Implant System [40] 

6.3 MATERIÁLY IMPLANTÁTŮ 

Na používané materiály v oblasti implantátu jsou kladeny velmi vysoké nároky. 

Materiál musí být v lidském těle biokompatibilní pro okolní tkáň a organismus, a 

zároveň musí být dostatečně pevný. Hlavní komponenty zápěstního implantátu Re-

Motion jsou vyrobeny z kobalt-chrom-molybdenové slitiny (CoCrMo) a 
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polyethylenu, což jsou dva nejčastěji používané materiály pro implantáty. 

Kombinace těchto dvou materiálů, spolu s geometrií implantátu, snižuje tření 

v artikulačních plochách kloubů a zároveň snižuje opotřebení [30]. Radiální 

komponenta spolu s karpální destičkou a šrouby jsou vyrobeny z kobalt-chrom-

molybdenové slitiny (CoCrMo). Povrch radiální komponenty a karpální destičky je 

dodatečně potažen plazmovým povlakem pro podporu oseointerace. Polyethylenová 

část karpální komponenty je vyrobena z ultra vysokomolekulárního polyethylénu 

(UHMWPe). 

7  METODA ŘEŠENÍ 

Součástí předložené práce je deformačně napěťová analýza fyziologického zápěstí 

a zápěstí s totální náhradou. Řešení deformace a napětí zápěstí je experimentálně 

téměř neproveditelné, proto řešení deformace a napětí bylo provedeno výpočtovým 

modelováním, numericky, pomocí MKP. 

8  VÝPOČTOVÝ MODEL FYZIOLOGICKÉHO ZÁPĚSTÍ 

8.1 MODEL GEOMETRIE FYZIOLOGICKÉHO ZÁPĚSTÍ 

Pro tvorbu trojrozměrného modelu geometrie kostí zápěstí byla využita 

počítačová tomografie (CT – Computed Tomography), která umožnuje získat data 

z žijícího jedince k zobrazení orgánu lidského těla.  

Základem počítačové tomografie je rentgenové záření a zpracování pomocí 

počítače. Část lidského těla je prozářena svazkem RTG paprsků o určité intenzitě 

záření. Při průchodu tkání dochází, v důsledku absorpce RTG záření, k útlumu 

intenzity RTG záření. Intenzita RTG záření prošlého snímanou části je na protilehlé 

straně snímána detektorem. Rozdíl vstupní a detekované intenzity RTG záření je 

útlum, který je závislý na hustotě tkáně ve snímané části těla. Nejvíce záření je 

absorbováno v kostech a nejméně v měkkých tkáních. Část lidského těla je v rovině 

prozářena svazkem RTG paprsků v několika směrech. Upravená detekovaná data 

tvoří vstup do softwarové části CT, která umožňuje obrazovou rekonstrukci tkání 

lidského těla v prozářené rovině. Rekonstrukce je provedena diskrétně s využitím 

rastrové grafiky. Velikost rastru je 512x512. Políčko rastru, který má konstantní 

odstín šedi, se nazývá pixel. Uvedený postup se opakuje po posunutí objektu. Takto 

se získá soustava vzájemně posunutých řezů s obrazy tkání, jejichž následným 

zpracováním se obdrží diskrétní topologie orgánů snímané části lidského těla [37]. 

Snímky, obsahující zápěstí, byly načteny do softwaru STL Model Creator a 

manuální segmentací, byly vytvořeny hranice spongiózní a kortikální kostních tkání 

pro každou z 15 kostí. Po segmentaci byly vytvořeny 3D modely geometrie kostí, 

celkem 30 modelů. Na závěr byly modely převedeny do STL formátu (Obr. 8.1). 
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Obr. 8.1 Tvorba STL modelu geometrie kostí v STL Model Creator softwaru Obr. 8.2 Řez modelem zápěstí 

3D modely obsahují na povrchu nespojitosti (díry), pro které bylo nutné vyžití 

dalšího softwaru vhodného ke zpracování STL geometrie. K tomu byl využit 

software MeshMixer, obsahující podpůrné algoritmy s kompletní manuální 

podporou editace sítě STL. Do tohoto softwaru byl STL model zápěstí importován a 

nespojitosti STL sítě opraveny. Tento model byl následně opět exportován do STL 

formátu a otevřen v CAD softwaru SolidWorks, kde byla vytvořena objemová tělesa 

spongiózní a kortikální tkáně kostí. Výsledný model je zobrazen na Obr. 8.2. 

K vytvoření modelu chrupavek na obou kloubních plochách o konstantní tloušťce 

byly použity stykové plochy modelu kortikálních kosti. Na těchto plochách byly 

prvně vytvořeny 3D křivky, představující obvodový tvar chrupavky na kosti a 

následně pomocí těchto křivek, byly vytvořeny plochy a následně vytaženy směrem 

k protilehlé chrupavce. Grafické znázornění je zobrazeno na Obr. 8.3 a Obr. 8.4.  

 
  

Obr. 8.3 Model chrupavek Obr. 8.4 Výsledný model zápěstí 
vč. chrupavek 

Obr. 8.5 Palmární pohled na model 
zápěstí, vč. chrupavek a vazů 

Místa úponů vazů byla určena na základě dostupné literatury [31]. V místě 

každého úponu, na modelu kortikální kosti, byly vytvořeny plochy pro následné 

využití ve výpočtovém modelu. Celkem vzniklo 68x2 úponů. Vizualizace použitých 

vazů je zobrazena na Obr. 8.5. 

8.2 MODEL ZÁPĚSTÍ V RŮZNÝCH POLOHÁCH 

Při maximálním zatížení zápěstí nelze maximálních hodnot flexe, extenze a radio-

ulnární deviace dosáhnout. Pro tvorbu modelu zápěstí byly tedy použity úhly 

natočení (flexe 59°, extenze 53°, radialní deviace 13°, ulnární deviace 25.8°), jenž 

byly získány na základě studie [32], kdy 50 testovaných subjektů vytvořilo 

maximální úchop v různých polohách natočení ruky.  
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Pro vytvoření dalších základních modelů zápěstí (kromě neutrálního, kde třetí 

metakarp je rovnoběžně s radiem) ve čtyřech polohách, byl použit již vytvořený 

model. 

    
Obr. 8.6 Model radiální 

deviace (RD) 
Obr. 8.7 Model ulnární 

deviace (UD) 
Obr. 8.8 Model flexe 

 (FL) 
Obr. 8.9 Model extenze 

(EX) 

8.3 MODEL MATERIÁLU 

Předložená práce je prvotní na ÚMTMB a pozornost byla zaměřena především na 

vytvoření výpočtového modelu zápěstí ve fyziologickém stavu a ve stavu po 

zavedení totální náhrady. Prvky spongiózní a kortikální kosti řešené soustavy byly, 

kvůli složitosti zápěstí, modelovány homogenním lineárně pružným izotropním 

modelem materiálu, určeným Youngovým modulem E [MPa] a Poissonovým číslem 

µ [-]. Pro kortikální kost E=18 000 MPa, µ=0.20 a spongiózní kost E=100 MPa a 

µ=0.25 [33]. 

Kloubní chrupavka má charakter dvoufázového kontinua (vykazuje vlastnosti 

kapalné a pevné složky). Pro zachování uvedeného kontinua byly chrupavky 

modelovány hyperelastickým dvou parametrickým Mooney-Rivlinůvovým 

modelem materiálu určeným materiálovými charakteristikami C10=4.1 MPa a 

C01=0.41 MPa [34].  

8.4 MODEL STYKU MEZI TĚLESY 

Řešení kontaktu na rozhraní chrupavka-kost bylo provedeno MPC algoritmem. 

Na rozhraní chrupavka-chrupavka bylo řešení kontaktu provedeno bez tření, 

Frictionless, s algoritmem Augmented Lagrange a stabilizačním faktorem 1. 

Kontakt bez tření byl zvolen na základě toho, že mezi kloubním spojením v zápěstí 

nedochází k vzájemnému pohybu a současně smykovému napěti [35]. Celkem bylo 

vytvořeno 33 MPC kontaktů a 66 kontaktů bez tření. 

8.5 MODEL VAZEB A ZATÍŽENÍ 

Řešení zápěstí ve fyziologickém stavu, pomocí metody konečných prvků, 

vyžaduje zadání okrajových podmínek, čímž se model jednoznačně určuje 

v prostoru. Model zápěstí byl ve všech polohách natočení (neutrální pozice, flexe, 

extenze a radio-ulnární deviace) vázán v prostoru, na spodních plochách (v místě 

radia a ulny) zamezením posuvu. Soustava byla zatížena silami (Tab. 8.1) 



 16 

působícími na metakarpální kosti, v horním místě jejich ploch, a to vždy ve směru 

metakarpů. 
Tab. 8.1 Zatížení metakarpálních kůstek úchopovou silou [N] 

Poloha ruky 5 metakarp 4 metakarp 3 metakarp 2 metakarp 1 metakarp CELKEM 

Neutrální 77.3 88.0 106.4 120.3 255.6 647.6 

Radiální deviace 67.4 76.7 92.7 104.8 222.7 564.3 

Ulnární deviace 54.9 62.4 75.5 85.4 181.4 459.6 

Flexe 36.8 41.9 50.7 57.3 121.8 308.5 

Extenze 30.5 34.7 42.0 47.5 100.9 255.6 

8.6 DISKRETIZACE  

Model zápěstí ve fyziologickém stavu byl diskretizován sítí elementů o konečné 

velikosti ve výpočtové softwaru ANSYS Workbench. K diskretizaci všech modelů 

byl použit objemový element typu SOLID185, s výjimkou vazů. U modelu 

chrupavky byla velikost elementu nastavena na 0.5 mm se třemi prvky po tloušťce 

(Obr. 8.10).  

V případě modelu kortikální kosti, velikost elementů na plochách, v těsné 

blízkosti s prvky chrupavkami a vazy, byla nastavena na stejnou velikost elementu 

0.5 mm. Na ostatních plochách byla velikost elementů 0.75 mm (Obr. 8.11).  

U modelu kortikální kosti, byla zvolena velikost elementu 1 mm. V důsledku 

zachování kortikálního a spongiózního modelu v jednom Partu, došlo k přímému 

napojení sítě mezi těmito modely (Obr. 8.12). 

K vytvoření modelu vazů, byly použity elementy typu LINK180 s nastavením 

tension only (Obr. 8.13). Toto nastavení zajištuje aktivaci prvku pouze při tahovém 

namáhání; v případě tlakového namáhání, nebude tento prvek aktivován. Pro 

usnadnění, zrychlení a přesnost tvorby sítě vazů bylo vytvořeno makro v APDL 

programovacím jazyce. 

 
   

Obr. 8.10 Diskretizovaný 
model chrupavek) 

Obr. 8.11 Diskretizovaný 
model kortikálních kostí 

Obr. 8.12 Diskretizovaný 
model spongiózních kostí 

Obr. 8.13 Diskretizovaný 
model vazů 

Velikosti elementů chrupavky a přilehlých částí modelu kosti, byly stanoveny na 

základě citlivostní analýzy. Na základě těchto citlivostních analýz byla velikost 

prvků nastavena na chrupavce a kortikální kosti na 0.75 mm a se třemi elementy po 

tloušťce chrupavky. 

Diskretizovaný model soustavy fyziologického zápěstí obsahuje 366 645 

elementárních prvků a 514 833 uzlů.  
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9  VÝPOČTOVÝ MODEL ZÁPĚSTÍ S TOTÁLNÍ NÁHRADOU 

Pro deformačně napěťovou analýzu zápěstí se zavedenou totální náhradou, byl 

vybrán implantát Re-Motion™ Total Wrist, jehož výrobcem je společnost Small 

Bone Innovations (SBi). 

9.1 MODEL GEOMETRIE TOTÁLNÍ NÁHRADY 

Totální náhrada Re-Motion™ Total Wrist je vyráběna v konfiguraci pro levou a 

pravou ruku, v geometricky odstupňovaných velikostech s ohledem na 

antropomorfní velikost radio-karpálního kloubu. S ohledem na velikosti a stranu 

modelu zápěstí vytvořeného v kapitole 8.1, byla vybrána totální náhrada určená pro 

pravou ruku. K vytvoření modelu jednotlivých komponentů byla použita veškerá 

dostupná literatura. Vzhledem k prvnímu modelu na ÚMTMB, byly šrouby 

modelovány bez závitu a to z důvodu, že výsledky na úrovni závitu jsou velmi 

obtížně verifikovatelné.  

Model geometrie je zobrazen na Obr. 9.1 a Obr. 9.2. zobrazuje RTG snímek se 

zavedenou totální náhradou a 3D modelovanou totální náhradou. 

 
 

Obr. 9.1 3D Model totální náhrady 
Obr. 9.2 RTG snímek s implantovanou totální 

náhradou [40] 

9.2 MODEL GEOMETRIE ZÁPĚSTÍ  

Model geometrie tvořící kortikální a spongiózní kost a chrupavku, byl převzat 

z fyziologického modelu. Model byl upraven obdobným způsobem, jakým probíhá 

postup zavádění zápěstního implantátu do fyziologické ruky u pacientů. 

Dřík radiální komponenty byl uložen ve spongiózní tkání a horní okraj byl zapřen 

o kortikální tkáň. První řada karpů byla odříznuta a do horní byla vložena karpální 

komponenta a šrouby (Obr. 9.3).  

Při zavádění došlo k odstranění spojení mezi chrupavkou a radiem, kostí 

poloměsíčitou a první řady karpů. Upravený model chrupavek a geometrie se 

zavedenou totální náhradou je zobrazen na Obr. 9.4. 

Modely vazů vytvořené na fyziologickém modelu zápěstí byly ponechané, kromě 

vazů, jejichž úpony byly odstraněny v průběhu úpravy modelu pro totální náhradu 

(Obr. 9.5). Celkem bylo ponecháno 47 vazů z původních 68. 

Karpální 

komponenta 

Šrouby 

Polyethylenová 

část karpální 

komponenty 

Radiální 

komponenta 
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Obr. 9.3 Model zápěstí 
s totální náhradou 

Obr. 9.4 Model zápěstí se 
zavedenou totální 

náhradou a chrupavkami 

Obr. 9.5 Dorzální a palmární pohled na model zápěstí 
s totální náhradou, včetně ploch určených pro vazy 

9.3 MODEL ZÁPĚSTÍ S TOTÁLNÍ NÁHRADOU V RŮZNÝCH 

POLOHÁCH 

Jak bylo popsáno, po zavedení totální náhrady „pacient je schopen dosáhnout 

přibližně 40° při flexi a extenzi zápěstí vzhledem k neutrální pozici“. Dále „Studie 

ukázaly, že je tento rozsah dostatečný pro 80% každodenních činností“. 

V materiálech výrobce Re-Motion se uvádí, že rozsah zápěstí se zavedeným 

implantátem je při flexi 41°, extenzi 36°, radiální deviaci 7° a ulnární deviaci 13° 

Tento rozsah pohybu je použit i v předložené práci. Jednotlivé modely jsou 

zobrazeny na následujících obrázcích. 

    
Obr. 9.6 Model radiální 

deviace (RD_I) 
Obr. 9.7 Model ulnární 

deviace (UD_I)  
Obr. 9.8 Model flexe  

(FL_I) 
Obr. 9.9 Model extenze 

(EX_I) 

9.4 MODEL MATERIÁLU 

Model materiálu pro kost, chrupavku a vazy byl použit stejný, jako pro výpočtový 

model zápěstí ve fyziologickém stavu. 

Radiální komponenta spolu s karpální destičkou a šrouby jsou vyrobeny z kobalt-

chrom-molybdenové slitiny (CoCrMo). Polyethylenová část karpální komponenty je 

z ultra vysokomolekulárního polyethylenu (UHMWPe). Pro CoCrMo komponenty 

byl použit Youngův modul E=241 GPa a Poissonovo číslo µ=0.3 [39]. Pro 

UHMWPe komponentu E=1 GPa, µ=0.40 [36]. 
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9.5 MODEL STYKU MEZI TĚLESY 

Řešení kontaktu na rozhraní chrupavka-kost bylo provedeno opet MPC 

algoritmem. Na rozhraní chrupavka-chrupavka bylo řešení kontaktu provedeno bez 

tření, Frictionless, s algoritmem Augmented Lagrange a stabilizačním faktorem 1, 

stejně jak tomu bylo u modelu s fyziologickým zápěstím. 

Dále, MPC algoritmus je uvažovaný mezi plochami modelu totální náhrady, jež 

jsou v přímém kontaktu s modelem kostí. Jedná se o spojení radiální komponenta-

radius, karpální komponenta-kost hlavatá a člunková, levý šroub-kost hákovitá a 

pravý šroub-kost člunková a mnohohranná menší. Pro zajištění plynulého natáčení 

karpusu, slouží polyethylenová kluzná část karpální komponenty ve spojení 

s radiální komponentou. Na rozhraní ploch mezi těmito komponenty byl použit 

kontakt se třením a koeficientem tření 0.06. 

9.6 MODEL VAZEB A ZATÍŽENÍ 

Model zápěstí s totální náhradou byl ve všech polohách natočení vázán 

v prostoru, na spodních plochách (v místě radia a ulny) zamezením posuvu, jak je 

tomu u modelu s fyziologickým zápěstím. Soustava byla zatížena silami (Tab. 8.1) 

působícími na metakarpální kosti, v horním místě jejich ploch, a to vždy ve směru 

metakarpu.  

9.7 DISKRETIZACE  

Model zápěstí s totální náhradou (ve všech polohách), byl diskretizován sítí 

elementů o konečné velikosti ve výpočtové softwaru ANSYS Workbench. 

K diskretizaci všech modelů byl použit objemový element typu SOLID185, 

s výjimkou vazů. Velikost a typ elementu jednotlivých prvků modelu chrupavky, 

kortikální a spongiózní kostní tkání a vazu byly použity stejné, jako u modelu 

fyziologického zápěstí. Diskretizované modely jsou zobrazeny níže.  

 

   
Obr. 9.10 Diskretizovaný 

model chrupavek) 
Obr. 9.11 Diskretizovany 
model kortikálních kostí 

Obr. 9.12 Diskretizovaný 
model spongiózních kostí 

Obr. 9.13 Diskretizovaný 
model vazů 

 

Model totální náhrady byl diskretizován s ohledem na již vzniklou síť kostí a 

současně tak, aby po tloušťce byly vždy tři prvky. Velikost prvku byla nastavena na 

1 mm. Model obou šroubů, karpální komponenty a její polyethylenové části byl 

předem upraven tak, aby umožňoval vytvořit pravidelnou síť. Plochy radiální 



 20 

komponenty byly sjednoceny a následně byla vytvořena konečno-prvková síť. 

Výsledné modely jsou zobrazeny na obrázcích níže. 

 
  

 
Obr. 9.14 Šrouby Obr. 9.15 Karpální 

komponenta 
Obr. 9.16 Polyethylenová 
část karpální komponenty 

Obr. 9.17 Radiální 
komponenta 

Diskretizovaný model soustavy zápěstí s totální náhradou obsahuje 365 609 

elementárních prvků a 514 495 uzlů. 

10  PREZENTACE VÝSLEDKŮ A ANALÝZA ŘEŠENÍ 

10.1 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A ANALÝZA ŘEŠENÍ ZÁPĚSTÍ VE 

FYZIOLOGICKÉM STAVU 

Analýza zápěstí ve fyziologickém stavu je provedena se zaměřením na 

chrupavku, kortikální kostní tkáň, spongiózní kostní tkáň a vazy. Pro přehlednost 

výsledků, pro jednotlivé polohy zápěstí je v této kapitole použito označení pro 

polohu neutrální ZP_N, radiální deviaci ZP_RD, ulnární deviaci ZP_UD, flexi 

ZP_FL a extenzi ZP_EX. 

10.1.1 Prezentace výsledků a analýza namáhání chrupavek 

Podstatnou veličinou při vyhodnocení deformačně napěťové analýzy chrupavek je 

kontaktní tlak a hodnota intenzity přetvoření. Zvýšené hodnoty působícího tlaku, 

resp. intenzity přetvoření, na povrchu chrupavek jsou jednou z příčin jejich 

degenerace. Obr. 10.1 zobrazuje dvojice analyzovaných chrupavek včetně jejich 

označení, které je použito v této kapitole.  

 
 

Pohled distálním směrem Pohled proximálním směrem 
Obr. 10.1 Analyzované chrupavky 
v zápěstí ve fyziologickém stavu 

včetně označení 

Obr. 10.2 ZP_RD – kontaktní tlak - 
chrupavka R1 [x105 Pa] 

Obr. 10.3 ZP_RD – kontaktní tlak - 
chrupavka R2 [x105 Pa] 

Maximální hodnoty kontaktního tlaku, ve všech řešených polohách, je dosaženo u 

ZP_RD. Kontaktní tlak 2.0 MPa (Obr. 10.2) je u chrupavky R1 a poměrné 

přetvoření 4.44 %. Maximálního kontaktní tlak 1.1 MPa (Obr. 10.3) a poměrného 

přetvoření 2.44 % je u chrupavky R2. 
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10.1.1 Prezentace výsledků a analýza kortikální kostní tkáně 

Tvrdé tkáně, mezi které patří kortikální a spongiózní kostní tkáň, jsou v průběhu 

života různě namáhány při každodenních aktivitách. Kostní tkáň je velice 

přizpůsobivá. Na změnu namáhání reaguje tak, že se přizpůsobí dle velikosti a 

směru namáhání. V případě změny namáhání dochází k remodelaci a modelaci 

kostní tkáně. Stav kostní tkáně, kdy se kostní tkáň nachází v nezatíženém či 

zatíženém stavu, je popsán Frostovou teorii. 

Na Obr. 10.4 a je zobrazena intenzita přetvoření pro ZP_N v pohledu dorzálním 

směru. Největší přetvoření je v místech vazových úponů, které drží celou soustavu 

zápěstí v nepohyblivém stavu. Nejvyšší hodnoty intenzity přetvoření 17300·10-6 [-] 

a 13200·10-6 [-] jsou na kosti mnohohranné menší, resp. kosti hlavaté, na dorzální 

straně kloubu. Tyto dvě kosti spojuje vaz s označením L33. Pro celkové zhodnocení 

stavu kortikální kostní tkáně, ve všech řešených polohách, je na Obr. 10.5 zobrazen 

spojnicový graf s maximálními hodnoty intenzity přetvoření. 

  
Obr. 10.4 ZP_N – intenzita přetvoření 

kortikální kostní tkáně  [-] – pohled 
dorzálním směrem 

Obr. 10.5 Max. hodnoty intenzity přetvoření v kortikální kostní tkáni pro 
všechny řešené polohy zápěstí ve fyziologickém stavu 

Z grafu je zřejmé, že největší změny a hodnoty v intenzitě přetvoření, v závislosti 

na poloze zápěstí, jsou v oblasti karpální kostní tkáně radia s ulnou. V této skupině 

kostí je nejvíce namáhána kost mnohohranná menší a to ve stavu ZP_N. Kost se 

nachází ve stavu patologického přetížení. Patologické přetížení je v relativně malé 

oblasti a podstatný růst sklerotické kostní tkáně, který způsobí křehké porušení 

kosti, zřejmě závisí také na charakteru zátěžného cyklu. Pokud zatížení střídá 

dostatečně dlouhá prodleva, nedojde ke křehkému porušení kosti. 

10.1.1 Prezentace výsledků a analýza spongiózní kostní tkáně 

K posouzení stavu spongiózní kostní tkáně bylo přistoupeno obdobným způsobem 

jako k vyhodnocení namáhání kortikální kostní tkáně, pomocí Frostovy hypotézy. 

Z výsledků intenzity přetvoření pro ZP_N (Obr. 10.6) jsou patrné maximální 

hodnoty intenzity přetvoření na radiu. Deformace radia, odpovídá charakteru 

zatížení a tvaru radia. 
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Obr. 10.6 ZP_N - intenzita přetvoření 

ve spongiózní kostní tkáni [-] 
Obr. 10.7 Maximální intenzita přetvoření ve spongiózní kostní tkáni ve 

fyziologickém stavu pro všechny stavy natočení 

 

Největší hodnota intenzity přetvoření je dle spojnicového grafu (Obr. 10.7) u 

polohy ZP_EX. Maximální hodnota intenzity přetvoření spongiózní tkáně radia je 

9200·10-6 [-]. Druhá nejvyšší hodnota intenzity přetvoření je na kosti hlavaté a činní 

6500·10-6 [-]. Všechny hodnoty jsou menší než 0.5, což podle Keavenema znamená, 

že deformace nezpůsobuje patologické změny. 

10.1.1 Prezentace výsledků a analýza vazů 

Vazy tvoří vazbu mezi jednotlivými kostmi. V rámci této práce byly vazy 

modelovány pruty s podmíněnou funkčností v tahu.  K posouzení stavu vazu byla 

použita veličina jednoosé napjatosti – poměrné protažení. Maximální dovolená 

hodnota poměrného protažení je stanovená na 1.5. Maximální hodnoty protažení 

jednotlivých vazů řešených poloh jsou uvedeny v Tab. 10.1. 
Tab. 10.1 Maximální hodnoty poměrného protažení pro všechny řešené polohy zápěstí ve fyziologickém stavu 

Poloha Označení vazu Vaz spojující Protažení [-] 

ZP_N L8 II. metakarp Kost mnohohranná menší 0.66 (66%) 

ZP_RD L7 II. metakarp III. metakarp 1.09 (109%) 

ZP_UD L8 II. metakarp Kost mnohohranná menší 0.65 (65%) 

ZP_FL L62 kost člunkovitá radius + kost poloměsíčitá 0.38 (38%) 

ZP_EX L8 II. metakarp kost mnohohranná menší 0.39 (39%) 

Největší hodnota poměrného protažení je v poloze ZP_RD, u vazu L7 spojující 

druhý a třetí metakarpus a činí 1.09 [-], resp. 109%. Toto poměrné protažení je pod 

maximální dovolenou hodnotou, nedochází tedy k patologickým změnám. 

10.1 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A ANALÝZA ŘEŠENÍ ZÁPĚSTÍ 

S TOTÁLNÍ NÁHRADOU 

Analýza zápěstí s totální náhradou Re-Motion™ Total Wrist je provedena se 

zaměřením na chrupavku, kortikální kostní tkáň, spongiózní kostní tkáň, vazy a 

jednotlivé komponenty totální náhrady. Pro přehlednost výsledků, pro jednotlivé 

polohy zápěstí je v této kapitole použito označení pro polohu neutrální ZPI_N, 

radiální deviaci ZPI_RD, ulnární deviaci ZPI_UD, flexi ZPI_FL a extenzi ZPI_EX. 
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10.1.1 Prezentace výsledků a analýza namáhání chrupavek 

K prezentaci chrupavky bylo přistupováno stejným způsobem jako k chrupavce u 

zápěstí ve fyziologickém stavu. Obr. 10.8 zobrazuje dvojice analyzovaných 

chrupavek včetně jejich označení, které je použito v této kapitole.  

 
 

Pohled proximálním směrem Pohled distálním směrem 
Obr. 10.8 Analyzované chrupavčité 

tkáně v zápěstním kloubu s 
implantátem včetně označení 

Obr. 10.9 ZPI_N – Kontaktní tlak - 
chrupavka A2 [x105 Pa] 

Obr. 10.10 ZPI_RD – Kontaktní tlak - 
chrupavka A2 [x105 Pa] 

 

Maximální hodnota kontaktní tlak u ZP_N je u chrupavky A2, kde je 1.4 MPa 

(Obr. 10.9). Hodnota poměrného přetvoření je 3.1%. Maximální hodnota poměrného 

přetvoření je nižší, než mezní hodnota 30%. U ostatních poloh zápěstí s totální 

náhradou je maximální hodnota kontaktního tlaku na chrupavce, nacházející se na 

kosti A2. Pro polohy ZPI_RD, ZPI_UD, ZPI_FL, ZPI_EX, jsou hodnoty 

maximálního kontaktního tlaku 1.7, 1.5, 0.8, 0.6 MPa a maximální hodnoty 

poměrného přetvoření hodnot 3.78, 3.33, 1.82, 1.38 [-]. Maximální hodnoty 

kontaktního tlaku a poměrného přetvoření jsou v poloze ZPI_RD (Obr. 10.10).  

10.1.2 Prezentace výsledků a analýza kortikální kostní tkáně 

Posouzení namáhání kostní tkáně je opět provedeno pomocí Frostovy teorie. Na 

obrázku Obr. 10.11 je vykreslena intenzita přetvoření pro model ZPI_N ve směru 

dorzálním.  

  
Obr. 10.11 ZPI_N – intenzita 

přetvoření kortikální kostní tkáně [-] 
– pohled dorzálním směrem 

Obr. 10.12 Max. hodnoty intenzity přetvoření v kortikální kosti pro všechny 
řešené polohy zápěstí ve stavu s totální náhradou 

Na základě uvedených výsledků kortikální kostní tkáně ZPI_N je zřejmé, že 

největší přetvoření je v místech styku s totální náhradou. Největší hodnota 

přetvoření je v kosti člunkové, která je seříznuta a vede skrze ni upínací šroub 
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spojující karpální komponentu. Na proximální straně je kost člunkovitá ve styku s 

karpální komponentou. Hodnoty intenzity přetvoření se nachází ve stavu 

patologického namáhání. Maximální hodnota intenzity přetvoření je 9000·10-6 [-]. 

Z grafu na Obr. 10.12 je zřejmé, že největší změny a hodnoty v intenzitě 

přetvoření, v závislosti na poloze zápěstí, jsou v oblasti karpálních kostí. V této 

skupině kostí je nejvíce namáhána kost člunkovitá a kost mnohohranná větší. 

Intenzita přetvoření na kosti člunkové a kosti mnohohranné větší je v rozsahu 8000 - 

14500 ·10-6 [-], resp. 5800 – 11800 ·10-6 [-] ve všech řešených polohách. Kosti se 

nachází ve stavu patologického přetížení. Patologické přetížení je v relativně malé 

oblasti a podstatný růst sklerotické kostní tkáně, který způsobí křehké porušení 

kosti, zřejmě závisí také na charakteru zátěžného cyklu. Pokud zatížení střídá 

dostatečně dlouhá prodleva, nedojde ke křehkému porušení kosti. 

10.1.3 Prezentace výsledků a analýza spongiózní kostní tkáně 

Stav spongiózní kostní tkáně je posouzen stejným způsobem jako u zápěstí ve 

fyziologickém stavu, tedy pomocí Frostovy hypotézy.  

Z výsledků intenzity přetvoření pro ZP_N (Obr. 10.13) je patrné, že maximálních 

hodnot dosahují kosti, jež jsou v kontaktu s totální náhradou. Mezi nejvíce 

namáhanou kostí se řadí radium, v místě otvoru pro radiální komponentu totální 

náhrady, v dorzálním směru.Maximální hodnota intenzity přetvoření je 6200·10-6[-].  

  
Obr. 10.13 ZPI_N - intenzita přetvoření 

ve spongiózní kostní tkáni [-] 
Obr. 10.14 Maximální intenzita přetvoření spongiózní kosti se zápěstním 

implantátem pro všechny stavy natočení 

Maximální hodnota intenzity přetvoření je v ZPI_RD u radia. Maximální hodnota 

intenzity přetvoření je 64200 ·10-6 [-]. Druhou, nejvíce namáhanou kostí, je kost 

mnohohranná menší. Maximální hodnota intenzity přetvoření je 34400 ·10-6 [-]. 

Všechny hodnoty jsou menší než 0.5, což podle Keavenema znamená, že deformace 

nezpůsobuje patologické změny. 

10.1.4 Prezentace výsledků a analýza vazů 

K posouzení vazů u zápěstí s totální náhradou, stejně jako u modelu ve 

fyziologickém stavu, byla použita veličina poměrného protažení. Maximální 

hodnoty protažení jednotlivých vazů řešených poloh jsou uvedeny v Tab. 10.2. 

V řešených polohách ZPI_N, ZPI_RD, ZPI_UD a ZPI_FL je maximální 

hodnota poměrného prodloužení v rozsahu 0.20 – 0.35 [-], resp. 20 – 35%. Uvedený 
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rozsah se nachází pod maximálním protažením 150%, z čehož vyplývá, že 

nedochází k meznímu stavu. 
Tab. 10.2 Maximální hodnoty poměrného protažení pro všechny řešené polohy zápěstí ve stavu s totální náhradou 

Stav natočení zápěstí Označení vazu Vaz spojující Přetvoření [-] 

ZPI_N 

L8 II. metakarp 

kost 

mnohohranná 

menší 

0.35 (35%) 

ZPI_RD 0.35 (35%) 

ZPI_UD 0.28 (28%) 

ZPI_FL 0.20 (20%) 

ZPI_EX L42 kost mnohohranná větší kost člunkovitá 0.16 (16%) 

10.1.5 Prezentace výsledků a analýza totální náhrady 

Jednotlivé komponenty totální náhrady jsou vyrobené z materiálů, u nichž jsou 

známé hodnoty meze kluzu. Radiální, karpální komponenta a šrouby jsou vyrobeny 

z kobalt-chrom-molybdenové slitiny (CoCrMo), jejíž mez kluzu je uvažována  

517 MPa. Polyetylenová část karpální komponenty je vyrobena z ultra 

vysokomolekulárního polyetylénu (UHMWPe), jehož mez kluzu je 21 MPa. Na 

základě stanovené hodnoty meze kluzu je možné provést kontrolu z hlediska 

mezních stavu pružnosti. Proto je na obrázcích vykreslena hodnota redukovaného 

napětí, dle Von Misesovi podmínky (redukované napětí HMH). 

Na Obr. 10.15 je vykresleno redukované napětí HMH radiální komponenty 

v palmárního (vlevo), dorzálním (uprostřed) a proximálním směru (vpravo) pro 

ZPI_N.  Maximální napětí radiální komponenty je na okraji na straně v mediální 

směru, v místě kontaktu s polyetylenovou částí karpální komponenty. Hodnota 

redukovaného napětí je 68 MPa.  

    
Obr. 10.15 ZPI_N - redukované napětí HMH [MPa] radiální 

komponenty totální náhrady 
Obr. 10.16 ZPI_N - Redukované napětí HMH 
[MPa] radiální komponenty totální náhrady 

Karpální komponenta je oseointegrována do kosti hlavaté. Skrze otvory po 

stranách jsou vedeny fixační šrouby do karpálních kostí, což je detailněji popsáno 

v předchozích kapitolách. Redukované napětí této komponenty je vykresleno na 

Obr. 10.16 a maximální hodnota redukovaného napětí 157 MPa pro ZPI_N je 

v místě otvoru pro fixační šroub. 

Šroub v laterárním směru je v kosti člunkové a mnohohranné menší. Na distální i 

proximální straně je opět zajištěn v karpální komponentě. Maximálního hodnota 

redukované napětí 180 MPa (Obr. 10.18) je v ZPI_N, na hlavě šroubu. 

Polyethylenová část karpální komponenty je v přímém kontaktu s radiální 

komponentou v proximálním směru a s karpální komponentou ve směru distálním. 
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V distálním směru jsou umístěny oba fixační šrouby, které jsou při tlakovém 

namáhání v kontaktu s uvedenou komponentou. V případě kontaktu s radiální 

komponentou, je maximální redukované napětí hodnoty 8.8 MPa v ZPI_N (Obr. 

10.19). Oblast největšího zatížení je dobře patrná u kontaktu s radiální 

komponentou. 

   
Obr. 10.17 ZPI_N - redukované 
napětí HMH [MPa] na fixačním 

šroubu v mediálním směru 

Obr. 10.18 ZPI_N - redukované napětí 
HMH [MPa] na fixačním šroubu v 

laterálním směru 

Obr. 10.19 ZPI_N - redukované napětí 
HMH [MPa] polyethy. části karpální 

komponenty – proximální směr 

Hodnota maximálního redukované napětí radiální komponenty je 111 MPa, 

v ZPI_RD. Hodnota maximálního redukované napětí karpální komponenty je 157 

MPa, v ZPI_N. Hodnota maximálního redukované napětí u polyetylenové části 

karpální komponenty, ve všech řešených polohách, je v rozmezí   

12.0 – 20.3 MPa. Maximální hodnota je v ZPI_RD. Maximální hodnota redukované 

napětí fixačních šroubů 180 MPa, v ZPI_N. 

11  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provedení biomechanické studie a deformačně-napěťové 

analýzy zápěstí ve fyziologickém stavu a po aplikaci totální náhrady „RE-

MOTION™ Total Wrist“. Předložená práce je prvotní na ÚMTMB a pozornost byla 

zaměřena především na vytvoření výpočtového modelu zápěstí ve fyziologickém 

stavu a ve stavu po zavedení totální náhrady. 

Rozsah pohybu zápěstí ve fyziologickém stavu při flexi, extenzi a radio-ulnární 

deviaci je značný. Při maximálním zatížení zápěstí nelze maximálních hodnot flexe, 

extenze a radio-ulnární deviace dosáhnout. V jednotlivých polohách dochází 

k odlišným zátěžným podmínkám. Z důvodu posouzení jednotlivých poloh, byly 

vytvořeny modely pěti variant odlišující se polohou zápěstí. Poloha byla neutrální, 

kdy třetí metakarp je v rovnoběžné poloze s radiem, a čtyři polohy ve směru 

radiálním, ulnárním, flexi a extenzi. 

Vytvoření modelu zatížení je velmi obtížné. Při natočení zápěstí dochází ke 

změně maximálních hodnot působících sil na metakarpální kosti. Při radiální a 

ulnární deviaci dochází k poklesu působící síly na první metakarpální kost, která je 

nejvíce zatěžovanou kostí metakarpu, přibližně o 15%, při flexi zápěstí o 33% a 

extenzi o 17%. V tomto poměru byly upraveny maximální působící síly na zápěstí 

v neutrální poloze. Při následné analýze stykových sil bylo zjištěno, že 20% zatížení 

způsobí namáhání ulny a 80% radia. Uvedené hodnoty se shodují se závěry 

Gislasona, které uveřejnil ve své experimentální studii. 

Z prezentovaných výsledků pro chrupavku, ve fyziologickém zápěstí, lze tvrdit, 

že v poloze ZP_RD (radiální deviace) kontaktní tlak vzrostl o 300% ve srovnání 

s kontaktním tlakem ostatních řešených stavech. Hodnota maximálního kontaktního 
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tlaku 2.7 MPa a poměrného přetvoření 6% je na chrupavce G2. Tato hodnota 

poměrného přetvoření je nižší než mezní hodnota 30%, která je uvedena ve studii 

pojednávající o chrupavkách a jejich chování při tlakovým namáháním. Při 

překročení 30% poměrného přetvoření dochází k nevratnému porušení chrupavčité 

tkáně. Pro kortikální kostní tkáň ve fyziologickém stavu je zřejmé, že největší 

změny a hodnoty v intenzitě přetvoření, v závislosti na poloze zápěstí, jsou v oblasti 

karpálních kostí a radia s ulnou. V této skupině kostí je nejvíce namáhána kost 

mnohohranná menší a to ve stavu ZP_N. Kost se nachází ve stavu patologického 

přetížení. Patologické přetížení je v relativně malé oblasti a podstatný růst 

sklerotické kostní tkáně, který způsobí křehké porušení kosti, zřejmě závisí také na 

charakteru zátěžného cyklu. Pro spongiózní kostní tkáň ve fyziologickém stavu je 

patrné, že maximálních hodnot intenzity přetvoření je v poloze ZP_EX. Maximální 

hodnota intenzity přetvoření spongiózní tkáně radia je 9200·10-6 [-]. Tato hodnota je 

menší než 0.5, což podle Keavenema znamená, že deformace nezpůsobuje 

patologické změny. Vazy tvoří vazbu mezi jednotlivými kostmi. V rámci této práce 

byly vazy modelovány pruty s podmíněnou funkčností v tahu. Maximální hodnota 

poměrného protažení je v poloze ZP_RD, u vazu L7 spojující druhý a třetí 

metakarpus a činí 1.09 [-], resp. 109%. Toto poměrné protažení je pod maximální 

hodnotou, nedochází tedy k patologickým změnám. Největší síla je v poloze zápěstí 

ZP_RD ve vazu L43, spojující kost mnohohrannou větší s kostí člunkovitou. Její 

hodnota je 140.7 N. 

Z prezentovaných výsledků pro chrupavku, ve stavu s totální náhradou, lze tvrdit, 

že maximální hodnota kontaktního tlaku na chrupavce, nacházející se na kosti A2. 

Pro polohy ZPI_RD, ZPI_UD, ZPI_FL, ZPI_EX, jsou hodnoty maximálního 

kontaktního tlaku 1.7, 1.5, 0.8, 0.6 MPa a maximální hodnoty poměrného přetvoření 

hodnot 3.78, 3.33, 1.82, 1.38 [-]. Maximální hodnoty kontaktního tlaku a poměrného 

přetvoření jsou v poloze ZPI_RD. Pro kortikální kostní tkáň ve stavu s totální 

náhradou je zřejmé, že největší změny a hodnoty v intenzitě přetvoření, v závislosti 

na poloze zápěstí, jsou v oblasti karpálních kostí. V této skupině kostí je nejvíce 

namáhána kost člunkovitá a kost mnohohranná větší. Intenzita přetvoření na kosti 

člunkové a kosti mnohohranné větší je v rozmezí hodnot 8000 - 14500 ·10-6 [-], 

resp. 5800 – 11800 ·10-6 [-] ve všech řešených polohách. Kosti se nachází ve stavu 

patologického přetížení. Patologické přetížení je v relativně malé oblasti a podstatný 

růst sklerotické kostní tkáně, který způsobí křehké porušení kosti, zřejmě závisí také 

na charakteru zátěžného cyklu. Pro spongiózní kostní tkáň ve stavu s totální 

náhradou je patrné, že maximální hodnota intenzity přetvoření je v ZPI_RD u radia. 

Maximální hodnota intenzity přetvoření je 64200 ·10-6 [-]. Druhou, nejvíce 

namáhanou kostí, je kost mnohohranná menší. Maximální hodnota intenzity 

přetvoření je 34400 ·10-6 [-]. Všechny hodnoty jsou menší než 0.5, což podle 

Keavenema znamená, že deformace nezpůsobuje patologické změny. Pro vazy ve 

stavu s totální náhradou je evidentní, že v řešených polohách ZPI_N, ZPI_RD, 

ZPI_UD a ZPI_FL je maximální hodnota poměrného prodloužení v rozsahu 0.20 – 

0.35 [-], resp. 20 – 35%. Uvedený rozsah se nachází pod maximálním protažením 
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150%, z čehož vyplývá, že nedochází k meznímu stavu. Největší síla je v poloze 

zápěstí ZP_N ve vazu L32, spojující kost hákovou s kostí hlavatou. Její hodnota je 

31.1  N. 

Totální náhrada Re-Motion™ Total Wrist, resp. její komponenty, byly 

analyzovány na základě redukovaného napětí, dle von Misesovi podmínky. 

Maximální hodnoty redukovaného napětí jednotlivých komponent totální náhrady, 

ve všech řešených polohách zápěstí, jsou pod hodnotou meze kluzu. Hodnota 

maximálního redukované napětí radiální komponenty je 111 MPa a bezpečnost vůči 

mezi kluzu 4.6 [-], v ZPI_RD. Hodnota maximálního redukované napětí karpální 

komponenty je 157 MPa a bezpečnost vůči mezi kluzu 3.2 [-], v ZPI_N. Hodnota 

maximálního redukované napětí u polyetylenových částí karpální komponenty, ve 

všech řešených polohách, v rozmezí 12.0 – 20.3 MPa a bezpečnost vůči mezi kluzu 

1.03 [-]. Maximální hodnota je v ZPI_RD. Maximální hodnota redukované napětí 

fixačních šroubů 180 MPa a bezpečnost vůči mezi kluzu 2.8 [-], v ZPI_N. 

11.1 NÁMĚTY K DALŠÍMU ŘEŠENÍ 

1) Tvorba modelu spongiózní kostní tkáně na úrovni trámečků v  oblasti 

jednotlivých komponent totální náhrady, jež by měli za následek podrobnější 

rozložení intenzity přetvoření v řešené oblasti. 

2) Vyšší úroveň materiálu měkkých tkání (chrupavek a vazů), které by lépe 

respektovali rozložení napětí v oblasti kontaktů s tvrdými tkáněmi. 

3) Modelovaný závit jednotlivých fixačních šroubů, které by vedly k podrobnější 

analýze struktury rozložení intenzity přetvoření. 
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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá problematikou z oblasti zápěstí člověka a příslušné totální 

náhrady, umožňujícího navrácení pohyblivosti ruky přibližující se fyziologickému 

stavu po traumatických a degenerativních onemocnění. Léčení těchto onemocnění 

má komplexní charakter. Vedle biologické a medicínské stránky zahrnuje i 

problémy biomechanické. K určení vhodné léčebné metody a implantátu je důležité 

znát chování zápěstí ve všech stavech nejen z hlediska lékařského, ale i 

biomechanického. Z tohoto důvodu byla vytvořena biomechanická studie zahrnující 

výpočtový model zápěstí (ruky) umožňující řešení deformace a napětí zápěstí ve 

fyziologickém a patologickém stavu a dále po aplikaci totální náhrady. Na základě 

Frostovy teorie remodelace kostní tkáně byla provedena analýza kostní tkáně zápěstí 

a kostní tkáně po aplikaci totální náhrady RE-MOTION™ Total Wrist. 

ABSTRACT 

This work deals with issue of human wrist and appropriate total wrist implant 

allowing a restoration of hand mobility approaching physiological condition after 

traumatic and degenerative diseases. Treating these diseases are very complex. 

These issues including a biological and medical issues. To determine the appropriate 

treatment method and select right total wrist implant is important to know the 

behavior the human wrist at all stages in terms of medical and biomechanical. For 

this reason, it was developed a biomechanical study including computational model 

of human wrist allowing solution of strain and stress of hand in physiological and 

pathological conditions and condition after total wrist implant. The frost remodeling 

of bone tissue was used for analysis of human wrist bone tissues and bone tissues 

after application of total wrist implant RE-MOTION™ Total Wrist. 

 

 

 

 

 


