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Abstrakt 

Bakalářská práce obsahuje rešerši současného stavu výpočtového modelování 

aterosklerózy s využitím MKP. Nejdříve je přiblížena terminologie z pohledu medicíny 

v oblasti aterosklerózy. Dále se práce zaměřuje na nelineární chování materiálu, jako je 

hyperelasticita. Popisuje vybrané konstitutivní modely využívané k deformačně 

napěťovým analýzám cév. V rámci práce je proveden idealizovaný 2D výpočet napětí 

ve společné kyčelní tepně postižené aterosklerózou. Jsou v ní vykresleny a 

vyhodnoceny závislosti tlouštěk nekrotického jádra a fibrózní čepičky na maximálním 

redukovaném napětí podle podmínky HMH. 

Klíčová slova 

MKP, ateroskleróza, biomechanika, velké deformace, společná kyčelní tepna 

Abstract 

This Bachelor’s thesis contains a research of state-of-art of computational modelling 

of atherosclerosis using FEM. At first a medical terminology about atherosclerosis is 

described. Then the thesis is focused on nonlinear behaviour of the material such as 

hyperelasticity. It describes chosen constitutive models used for the stress-strain 

analysis of blood vessels. Within the thesis there is performed an idealized 2D analysis 

of stress in atherosclerotic common iliac artery. There are drawn and evaluated 

dependencies of necrotic core and fibrous cap thickness on maximal equivalent stress. 
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ÚVOD 

Ateroskleróza je dlouhodobý proces, při kterém dochází k poškozování cév 

postupným ukládáním tuků a dalších látek do jejich stěn. Projevuje se u všech lidí, 

avšak s různou závažností a je spojena s mnoha komplikacemi. Při tomto onemocnění 

dochází k postupnému uzavírání nebo náhlému ucpání cév. Zhoršuje se průtok krve 

a orgány mohou být nedostatečně okysličovány (ischemie). Velmi vážnou komplikací je 

porušení plátu a následné uvolnění sraženiny do krevního řečiště, která cévu zcela ucpe. 

To následně může vést k mozkové mrtvici či infarktu myokardu. Český statistický úřad 

(2016) uvádí, že v České republice je přibližně 48,8 % úmrtí (v období 2006–2015) 

zapříčiněno onemocněním kardiovaskulárního systému. Pro srovnání podle World 

Health Organization je odhadem 31 % úmrtí po celém světě způsobeno právě 

onemocněním kardiovaskulárního systémů (KVS) a až 80 % z nich tvoří mozková 

mrtvice a infarkt myokardu. Ve zprávě Ministerstva zdravotnictví České republiky 

z roku 2014 je uvedeno, že předčasná1 úmrtnost způsobená onemocněním KVS 

v rozmezí let 1990–2012 klesla zhruba o 60 %. I přes tento fakt umírá předčasně 44 % 

mužů a 18 % žen s onemocněním srdce a cév. 

Obecně je nutné, aby lékař na základě posouzení klinického stavu aterosklerózy 

rozhodl, kdy je u pacienta trpícího aterosklerózou nevyhnutelné podstoupit operaci. 

K tomuto posouzení může významně přispět výpočtové modelování s využitím 

numerických metod a aplikace znalostí mechaniky. Přibližně od roku 1990 se vědci 

začali zabývat aterosklerózou z pohledu biomechaniky. Zkoumali možnosti 

výpočtového modelování a analýz deformací a napětí v cévách postižených 

aterosklerózou. Jedním z nejpoužívanějších způsobů se s rozmachem informačních 

technologií stala metoda konečných prvků (MKP). 

Autoři vědeckých publikací v průběhu let aplikovali různé modely materiálu, 

geometrie, vazeb a zatížení. Zatímco například materiál měkkých tkání byl v počátcích 

modelován lineárně izotropně, s postupem času bylo možné využít složitějších modelů 

lépe vystihujících jejich chování. Proto je vhodné provedení rešerše způsobu 

modelování. 

  

                                                 
1 Předčasné úmrtí – rozumí se před 75. rokem života 
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1. CÍLE PRÁCE 

„Cíl je subjektem naformulovaný výrok o úmyslu v budoucnosti něco vykonat nebo 

vytvořit, přičemž impulz k úmyslu vychází ze subjektu samého nebo z jeho okolí 

na základě úkolů, požadavků či výzev.“ (Janíček 2007) 

Cíle této bakalářské práce byly vedoucím formulovány takto: 

1. Provést rešerši světové literatury 

2. Provést idealizovaný výpočet pomocí metody konečných prvků 

3. Diskutovat výsledky 

Po konzultaci s vedoucím práce byl blíže specifikován idealizovaný výpočet 

následovně: 

Na 2D úloze provést citlivostní analýzu sítě a vyhodnotit závislost redukovaného 

napětí na tloušťkách nekrotického jádra a fibrózní čepičky aterosklerotického plátu. 
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2. TERMINOLOGIE V PROBLEMATICE ATEROSKLERÓZY 

Pro výpočtové modelování aterosklerózy je nutné vymezit několik pojmů z oblasti 

medicíny. Následující základní informace byly čerpány z uvedené odborné literatury 

(Ross a Pawlina 2016, Hudák a Kachlík 2015, Novotný a Hruška 2015, Martínek 

a Vacek 2009, Dylevský 2006). 

2.1. KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM 

Kardiovaskulární systém zahrnuje srdce, krevní a lymfatické cévy. Srdce lze 

zjednodušeně považovat za pumpu se dvěma okruhy, která dodává sílu nutnou 

k cirkulaci krve. Úkolem cévní soustavy je přenos živin, plynů, hormonů a odpadních 

látek mezi jednotlivými tkáněmi v těle. Člověk má, jako každý obratlovec, uzavřený typ 

cévní soustavy, která se dělí na dva oběhy (Obr. 1) – velký (tělní, systémový) a malý 

(plicní) oběh. 

  

 Obr. 1: Oběhová soustava člověka: A) schéma tělního oběhu, B) schéma plicního oběhu (Hudák a Kachlík, 2015) 

V malém plicním oběhu je odkysličená krev vedena tepnami ze srdce do plic a odtud 

už jako okysličená zpět do srdce. Ve velkém oběhu je krev obohacená o kyslík 

rozváděna tepnami do ostatních tkání. Z nich je odváděna žilami zpět do srdce. 

 
Obr. 2: Schématický diagram základní stavby tepen a žil (Ross a Pawlina 2016) 
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2.1.1. Krevní cévy 

Tepny (arterie, Obr. 1 A), 1.1, 1.2, 1.3), vlásečnice (kapiláry, Obr. 1 A), 2) a žíly 

(vény, Obr. 1 A), 3.1, 3.2, 3.3) souhrnně označuje pojem krevní cévy. Z Obr. 1 A) lze 

vidět, že vlásečnice tvoří propojení mezi tepnami a žilami. Vlásečnice jsou tenkostěnné 

cévy, jejichž stěna je tvořena pouze jednou vrstvou plochých endotelových 

(výstelkových) buněk. Právě tato jednoduchá stavba jejich stěny umožňuje látkovou 

výměnu mezi krví a tkáněmi. Stěny tepen a žil (Obr. 2) jsou tvořeny třemi 

rozlišitelnými vrstvami. Vnější tunica adventitia (externa), prostřední tunica media 

a vnitřní tunica intima (interna), z nichž každá má odlišné vlastnosti. Z těchto cév jsou 

aterosklerózou napadány právě tepny. Dále se tedy práce zabývá zejména tímto typem 

cév.  

Tepny 

Běžně jsou tepny rozdělovány do tří skupin podle velikosti a vlastností prostřední 

vrstvy. 

Velké tepny (Obr. 3) nebo elastické tepny vedou krev ze srdce do tělního oběhu 

(aorta) a do malého oběhu (plicní tepna). Hlavní větve těchto tepen – hlavopažní kmen, 

společná karotida (krkavice), podklíčková tepna a společné kyčelní tepny – také patří 

do této skupiny. 

 

Obr. 3: Tepna elastického typu: a) schéma, b) skutečné zobrazení (x48) (Ross a Pawlina 2016) 

[smooth muscle cells – hladkosvalové buňky; collagen fibrils – kolagenní vlákénka; unmyelinated nerves – 

nemyelinizovaná nervová vlákna; macrophage – makrofág; myelinated nerve – myelinizovaná nervová vlákna; 

endothelial cells – endotelové buňky; basal lamina – bazální lamina; internal elastic membrane – membrána elastica 

interna; reticular and fine collagen fibrils – retikulární a jemná vlákénka; elastic lamellae – elastické lamely; blood 

vessel – krevní céva] 
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Obr. 4: Tepna svalového typu: a) schéma, b) skutečné zobrazení (x175) (Ross a Pawlina 2016) 

[unmyelinated nerves – nemyelinizovaná nervová vlákna; blood vessel – krevní céva; endothelial cells – endotelové 

buňky; basal lamina – bazální lamina; internal elastic membrane – membrána elastica interna; elastic lamella – 

elastická lamela; smooth muscle cells – hladkosvalové buňky; external elastic membrane – membrána elastica 

externa; elastic fibers – elastinová vlákna; collagen fibrils – kolagenní vlákénka] 

Střední tepny (Obr. 4) nebo tepny svalového typu většinou nelze jednoznačně 

rozlišit od tepen elastického typu. Některé z těchto tepen je těžké zařadit pouze do jedné 

skupiny, protože mají vlastnosti obou těchto typů a tvoří tak přechod mezi oběma 

skupinami. 

Tepénky a arterioly se od sebe odlišují počtem vrstev buněk hladkého svalstva 

v medii. Media arteriolí se skládá pouze z jedné či dvou vrstev, kdežto media tepének 

jich obsahuje až osm. 

 

Obr. 5: Tepna svalového typu (Martínek a Vacek 2009) 
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Stavba stěny tepny 

Podle Obr. 5 jsou číslem 1 označena jádra endotelových buněk vrstvy tunica intima, 

která se skládá ze dvou částí – endotelové výstelky (tenká vrstva plochých a hladkých 

buněk zabraňujících styku protékající krve s bílkovinami, po kterém by došlo ke srážení 

krve) a subendotelové vrstvičky (řídké kolagenní vazivo). Endotel je orientován axiálně 

(Timmins et al. 2009). Membrána elastica interna (2) navazuje na intimu a je vnitřní 

vrstvou medie. Skládá se z elastických membrán a kolagenních vláken. Vyskytuje 

se převážně u malých a středních tepen. Tunica media (3) je u elastických tepen 

nejsilnější vrstvou celé stěny a je také nositelkou zatížení. Podle Wolinského a Glagova 

(1967) se skládá z tzv. těsně uspořádaných lamelárních jednotek (MLU-Medial 

Lamellar Unit, Obr. 6). Ty tvoří elastin a obvodově probíhající buňky hladké svaloviny, 

které obklopuje velký počet kolagenních vláken. Bližší charakteristika jednotlivých 

složek bude popsána v další části této kapitoly. U velkých a středních tepen se 

mezi medií a adventicií nachází membrána elastica externa, která je opět vrstvou 

elastických lamel a kolagenních vláken. Po ní následuje tunica adventitia (4), 

jejíž kolagenní vlákna a elastické lamely jsou z velké části orientovány v obvodovém 

směru (O’Connell et al. 2008). Adventicie tvoří vazivový obal cévy a můžeme 

ji považovat za pevnostní pojistku. Dojde-li k poškození střední vrstvy, pak se stává 

novou nositelkou zatížení právě adventicie. 

 

Obr. 6: 3D model strukturní jednotky vrstvy tunica media (vlevo), histogram orientace složek MLU (vpravo) 

(O’Connell et al. 2008) 

[Orientation Indicator – indikátor orientace; Angle – úhel; degrees – stupně; SMC Nuclei – jádra hladkosvalových 

buněk] 

Stavba vrstvy tunica media 

Na Obr. 6 (vlevo) je nákres jedné strukturní jednotky vrstvy tunica media, který 

byl vytvořen na základě studia břišní aorty krysy. Elastin se zde nachází ve třech 

formách. Jsou jím tvořeny elastické lamely (EL), hustá síť interlamelárních vláken 

(černé šipky) a elastinovými póry (EP). Hladkosvalové buňky složené z jádra (N) 

a cytoplasmy (Cyt). Kolagenem jsou tvořeny větší i menší svazky vláken (bílé šipky). 

V uvedeném vzorku bylo procentuální zastoupení kolagenu přibližně 47 %, elastinu asi 

29 % a zbylých ~24 % připadá hladkosvalovým buňkám. V souřadném systému je 𝑟 
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označení pro radiální směr, 𝑧 pro směr axiální a 𝜃 pro směr tangenciální. Rozměry této 

jednotky jsou 45 𝑥 60 𝑥 80 µ𝑚 (𝑟 𝑥 𝑧 𝑥 𝜃) a lumen je orientován na horní části. 

• Kolagen 

Existuje více než 29 typů kolagenu, ale ne všechny druhy byly do dnešní doby zcela 

podrobně popsány. Pro tuto práci jsou významné především typy I a III, které 

se vyskytují ve stěnách cév a představují zhruba 90 % z celkového objemu kolagenu. 

Zbývajících 10 % tvoří typy IV, V a VI.  Balko et al. (2017) uvádí ve své publikaci, 

že až 30 % suché hmotnosti člověka představuje protein kolagen. Různé typy kolagenu 

se v těle nenachází pouze ve stěnách tepen, ale také v kostech, chrupavkách, šlachách 

nebo v kůži. 

Základní stavební jednotkou kolagenních vláken jsou aminokyseliny, které 

se formují do molekul tropokolagenu (Balko et al. 2017). Jednotlivé molekuly (Obr. 7) 

se samy uspořádávají do fibril (b). Seskupením několika fibril vzniká kolagenní vlákno 

(a), jehož délka se pohybuje kolem 10 𝜇𝑚. Svazky nebo jednotlivá vlákna bývají 

ve stěně cév orientována převážně v obvodovém směru se sklonem mezi 45° a 65° 
(Horný et al. 2010). Kolagenní vlákna jsou v nezatížené konfiguraci zvlněná 

a při zvyšování zatížení se postupně „aktivují“ a narovnávají (Schrauwen el al. 2012). 

Tento proces lze vidět na Obr. 8. 

 

Obr. 7:Schéma stavby kolagenních vláken (Ross a Pawlina 2016) 

[Collagen fibril – kolagenní vlákénko; gap zone – oblast mezery; overlap zone – oblast přesahu; Self-assembly – 

samouspořádání; Collagen molecule – molekula kolagenu; diameter – průměr] 

Z mechanických vlastností kolagenních vláken lze uvést, že mez pevnosti 

se pohybuje mezi 50 a 100 𝑀𝑃𝑎 (Fung 1993), rozptyl hodnot Youngova modulu 

je výrazný a to 4,8 ± 1 𝐺𝑃𝑎 (Lorenzo a Caffarena 2005). Wagenseil a Mecham (2012) 

ve své práci uvádí, že kolagen je zodpovědný za výrazné zpevnění při tahových 

zkouškách tepen. 

 
Obr. 8: Narovnávání kolagenních vláken v adventicii při zvyšování tlaku uvnitř cévy (Schrauwen el al. 2012) 

[Circumferential – obvodový směr] 
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• Elastin 

Rozbor jedné lamelární jednotky v článku O’Connella et al. (2008) ukazuje, že 

se zde elastin vyskytuje ve třech základních podobách. Přibližně 71 % elastinu 

je ve formě lamel, dalších asi 27 % je v podobě interlaminárních elastických vláken 

a zbylé ~2 % jsou radiální vzpěry. V publikaci od Lüllmann-Rauschové (2012) 

se uvádí, že jsou elastická vlákna rozvětvena a proplétají se. Tím vytváří sítě, které 

ve světelném mikroskopu lze pozorovat jako lamely nebo membrány. Díky svému 

uspořádání je elastin schopný přenášet napětí jak v axiálním, tak i v tangenciálním 

směru.  

Lidské tělo je schopné vytvářet elastin jen během svého vývoje. V dospělosti se již 

další netvoří a začíná jeho degradace. Ta může být urychlena například kouřením. 

Poločas jeho rozpadu se udává v intervalu 40 − 70 let (Horný et al. 2016). Elastin 

je zodpovědný za podélné předpětí tepen. Horný et al. (2016) se zabýval závislostí 

tohoto předpětí na věku. Konkrétně šlo o porovnání předpětí levé společné krkavice 

a břišní aorty. V obou případech s rostoucím věkem podélné předpětí lineárně klesalo. 

Tažnost dosahuje až 150 % a Youngův modul elastinu je přibližně 1 𝑀𝑃𝑎 (Aaron et 

al. 1981). Relaxace je zanedbatelná. 

• Buňky hladkého svalstva 

Každou buňku tvoří jádro obklopené cytoplazmou. Jejich tvar bývá eliptický 

s protažením (hlavní osou) v obvodovém směru (Jelínek a Zicháček 2004). Tyto buňky 

jsou schopny syntézou produkovat kolagen nebo elastin. 

Z pohledu mechaniky vykazují buňky hladkého svalstva širokou hysterezní smyčku, 

což odpovídá viskoelastickému chování (Liao et al. 2006). Hodnotou modulu pružnosti 

cévních hladkosvalových buněk v závislosti na věku se zabývají Zhu et al. (2012), kteří 

pracují s buňkami z cév opic. Uvádí hodnotu 22 ± 2,9 𝑘𝑃𝑎 pro staré a 3,5 ± 0,5 𝑘𝑃𝑎 

pro mladé opice. 

2.1.2. Složení a funkce krve 

Krev je kapalná tkáň rozváděná krevními cévami a skládá se ze dvou základních 

složek: 

• Krevní plasma – voda, bílkoviny, minerální soli a přenášené látky,           

55 − 60 % celkového objemu krve 

• Krevní buňky – červené a bílé krvinky, krevní destičky 

Krev v organismu zajišťuje různé funkce. Například přenáší dýchací plyny, živiny, 

hormony, stavební látky a odvádí produkty látkové výměny. Krev je také zodpovědná 

za homeostázu, což znamená udržení stabilního vnitřního prostředí (tělesná teplota, pH 

tělních tekutin), i když se vnější podmínky mění. Má zásadní význam z hlediska 

obranyschopnosti organismu. Vzhledem k tomu, že se krev nechová podle Newtonova 

zákonu viskozity, ji označujeme jako ne-newtonovskou kapalinu. Ve zdravých cévách 

proudí krev laminárně.  
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2.1.3. Krevní tlak 

Krev protékající cévami na ně působí tlakem, který je závislý především na fázi 

srdečního cyklu. Měřeny jsou dvě hodnoty krevního tlaku (TK). Při srdečním stahu 

(systole) a při uvolnění srdečního svalu (diastole). Hodnoty krevního tlaku se zapisují 

v tomto pořadí a oddělují se lomítkem. Běžně se v lékařské praxi využívá jednotky 

𝑡𝑜𝑟𝑟, také označována jako milimetr rtuťového sloupce. Platí pro ni převodní vztah 

(2.1). 

 1 𝑡𝑜𝑟𝑟 = 1 𝑚𝑚 𝐻𝑔 =̇ 133,332 𝑃𝑎 (2.1) 

U zdravého dospělého člověka se pohybují hodnoty krevního tlaku                    

kolem 120/80 𝑚𝑚 𝐻𝑔. Orientační hodnoty TK, které jsou obecně považovány 

u dospělých lidí za vysoké, normální případně nízké, lze najít v Tab. 1. 

Tab. 1.: Zjednodušené rozdělení kategorií krevního tlaku 

 [mm Hg] [kPa] 

Vysoký krevní tlak > 140/90 ≈ 18,7/12 

Normální krevní tlak ≈ 120/80 ≈ 16/10,7 

Nízký krevní tlak < 90/60 ≈ 12/8 

Na okamžitou hodnotu krevního tlaku má vliv více faktorů, například věk, stres, 

fyzická aktivita nebo teplota okolí. 

2.1.4. Omezení funkce cév 

Cévní soustava bývá nejčastěji postižena těmito třemi způsoby, které omezují nebo 

přímo vylučují její funkci. 

• Zúžení až uzavření lumenu (ateroskleróza) 

• Vytvoření výdutě (aneurysmatu) 

• Porušením cévní stěny při úrazu nebo působením setrvačných sil 

2.2. ATEROSKLERÓZA 

Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění 

stěny tepny. Podle WHO2 (1958) je ateroskleróza definována takto: 

„…je proměnlivá kombinace změn tunica intima v arteriích (rozlišovat od arteriolí) 

sestávající se z ukládání tuků, polysacharidů, krve a krevních produktů, fibrózní tkáně 

a vápenatých sloučenin. Vše je spojeno i se změnami v tunica media.“ 

Vzhledem k ukládání těchto látek do stěny tepny dochází k růstu takzvaného 

aterosklerotického plátu neboli ateromu. U takto postižené tepny dochází k uzavírání 

lumenu. To však jsou tepny schopny do jisté míry kompenzovat tím, že se rozšiřují 

a udržují konstantní plochu lumenu (Glagov et al. 1987). Toto rozšiřování je nazýváno 

jako Glagovův fenomén pozitivní remodelace tepen. Autoři uvádí, že cévy jsou schopny 

udržovat konstantní průměr lumenu zhruba do 40 % stenózy3 (Obr. 9). 

                                                 
2 World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 
3 Stupeň rozšíření aterosklerózy v průřezu tepny 
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Obr. 9: Znázornění pozitivního remodelačního indexu (Ohayon et al. 2008) 

[Glagov’s Arterial Positive (or outward) Remodelling index – Glagovův pozitivní remodelační index; Lumen Area 

Compensation – Kompenzace plochy lumenu; Lumen Area Narrowing – zužování plochy lumenu] 

Vznik aterosklerózy je postupný proces, který znázorňují Obr. 10 a Obr. 11, a má 

následující průběh (Ross a Pawlina 2016). Nejdříve dojde k poškození endotelové 

vrstvy uvnitř tepny. K tomu přispívají rizikové faktory jako věk, pohlaví, genetické 

předpoklady, vysoká hladina cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, obezita, cukrovka 

nebo kouření (Yusuf et al. 2004). Pod takto porušené endotelové buňky se snadno 

ukládá nízkodenzitní lipoprotein4, což je cholesterol navázaný na bílkovinu. Z krve 

přechází pod endotelové buňky také bílé krvinky (monocyty), které se přemění 

na makrofágy a ty fagocytózou odstraňují LDL. Pak dochází k přesycení makrofágů 

cholesterolem a následně odumírají a zůstávají pod endotelem. Tím vznikají pěnové 

buňky. Z odumřelých makrofágů se uvolňuje látka cytokin, která přiláká další bílé 

krvinky k obraně. Ty se opět přesytí LDL cholesterolem a cyklus se opakuje. Postupně 

se tak vytváří léze, kterou nazýváme tukový pás. Nebezpečí spočívá v trombogenitě 

tukového pásu. Při jeho kontaktu s krví může dojít k vytvoření sraženiny. Krevní 

destičky hromadící se na poškozených endotelových buňkách přitáhnou hladkosvalové 

buňky z tunica media do vnitřní vrstvy tunica intima, které se následně množí a vylučují 

kolagen, proteoglykany a fibrózní elastinové buňky. Tím je umožněn vznik přepážky 

mezi tukovým pásem a endotelem, která zabraňuje srážení krve. Tato přepážka 

se nazývá fibrózní čepička a spolu s okolním tukovým pásem tvoří aterosklerotický plát 

(nebo také plak). Přítomnost tukového pásu zapříčiňuje také to, že hladkosvalové buňky 

začínají do plaku ukládat vápník, který zde tvoří krystalky. Běžně je vápník do stěny 

tepny ukládán LDL cholesterolem a poté odstraněn HDL5 cholesterolem. Nahromaděný 

plak však znemožní HDL schopnost vápník odstranit, takže se vápník hromadí 

a krystalizuje. Uložený vápník zvyšuje tuhost plaku. Jak již bylo uvedeno, jedná se 

o zánětlivé onemocnění. Imunitní systém reaguje na každý zánět v těle, proto 

je u pacientů trpících aterosklerózou zvýšená hladina CRP6 (Singh et al. 2009). Což 

však neznamená, že pokud má člověk zvýšenou hladinu CRP pak musí nutně trpět 

aterosklerózou. 

                                                 
4 LDL – Low Density Lipoprotein 
5 HDL – High Density Lipoprotein 
6 CRP – C-reaktivní protein 
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Obr. 10: Schématické znázornění tvorby aterosklerotického plátu (Ross a Pawlina 2016) 

[monocytes – monocyty (druh bílé krvinky); macrophage – makrofág; foam cells – pěnové buňky; plaque rupture – 

prasknutý plát; platelet aggregation – shlukování krevních destiček; vascular smooth muscle cell apoptosis – cévní 

apoptóza hladkosvalové buňky; necrotic core – nekrotické jádro; cholesterol clefts – štěrbiny vzniklé rozštěpením 

cholesterolu; LDL – nízkodenzitní lipoprotein; oxidized LDL – zoxidovaný nízkodenzitní lipoprotein; PDGF7 – 

dimerický glykoproteinový růstový faktor; cell adhesion molecules – buněčné adhezní molekuly; smooth muscle cells 

– hladkosvalové buňky; internal elastic membrane – membrána elastica interna] 

Následek ruptury plátu či zúžení lumenu se různí podle jejich lokace. Nejčastěji 

postižené cévy aterosklerózou bývají tyto: 

• Koronární (věnčité) tepny – vede k onemocnění zvané angina pectoris, 

úplným uzavřením cévy dochází k infarktu myokardu 

• Krkavice (karotida) – uzavřením či případným vmrštěním krevní sraženiny 

do mozku dochází ke klasické ischemické cévní mozkové příhodě (mozková 

mrtvice) 

• Tepny ledvinné (renální) – snížení přítoku krve do ledvin vede ke zvýšení 

krevního tlaku 

• Tepny dolních končetin – nedokrvení končetin (riziko amputace) 

• Břišní aorta – oslabení stěny cévy a vznik aneurysmatu (výduť) 

Dalšími postiženými cévami mohou být oční cévy, menší mozkové cévy nebo cévy 

zásobující střeva. 

 

Obr. 11: Schéma vývojových stupňů aterosklerózy (Patechett 2015 doplněno o popis) 

                                                 
7 PDGF – Platelet Derived Growth Factor 
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Vulnerabilní plát 

Lze chápat jako plát náchylný k prasknutí. Můžeme vymezit z pohledu mechanického 

a klinického. Z mechanického hlediska jde o plát, v němž napětí překračuje hranici 

300 𝑘𝑃𝑎 (Lendon et al. 1991, Cheng et al. 1993). V rámci klinického hlediska 

se posuzuje především tloušťka fibrózní čepičky. Burke et al. (1997) ve své studii 

definují vulnerabilní plát jako fibrózní čepičku s tloušťkou menší než 65 𝜇𝑚, ve které 

jsou hojně infiltrovány mrtvé makrofágy (viz Obr. 10). V této práci také uvádí, že 95 % 

poškozených plátů, které byly vyjmuty z těl náhle zemřelých mužů, mělo tloušťku 

menší než uvedená mezní hodnota. Dalšími autory, kteří se zabývali problematikou 

vulnerabilních plátů, jsou Tanaka et al. (2008). V jejich článku uvádí, že u 29 pacientů, 

což představuje 67 % celkového počtu, došlo k prasknutí plátu při tloušťce plátu 

< 70 𝜇𝑚. Nicméně je nutné uvést, že došlo k prasknutí i plátů s tloušťkou 

kolem 160 𝜇𝑚.  

 

Obr. 12: A) Průřez epikardiální srdeční tepnou s výrazně tenkou fibrózní čepičkou (x30), B) Infiltrace čepičky 

mrtvými makrofágy (x300) (Burke et al. 1997) 

Bentzon et al. (2014) uvádí kromě tenké fibrózní čepičky (opět hodnota 65 𝜇𝑚) také 

další rysy vulnerabilních plátů. Většina plátů náchylných k prasknutí obsahuje velká 

nekrotická jádra, místní kalcifikace a jsou hustě infiltrovány makrofágy (Obr. 12, B). 

Častá je také výrazná remodelace. 

Vliv kalcifikací 

Kalcifikace (zvápenatělé struktury) jsou přítomny nejen u aterosklerózy, ale obecně 

u jakékoliv arteriální tkáně u starších pacientů. Malé i velké struktury mají přibližně 

stejné chemické složení, skládající se z 71 % apatitu vápníků, 9 % uhličitanu 

vápenatého a 15 % bílkovin (Stary 2000). Všechny tyto struktury jsou v rozsahu 

od desítek či stovek 𝜇𝑚 až po milimetrové útvary.  

Obecně se má za to, že kalcifikace vzniká dlouhodobým ukládáním vápníku 

v podobě vápenatých solí, tj. fosforečnanů nebo uhličitanů. Méně známý je fakt, 

že makrofágy nebo hladkosvalové buňky, které prošly buněčnou smrtí (apoptóza) taktéž 

kalcifikují (Stary 2001). 

Na snímcích z CT-A nebo z µ-CT jsou vápenaté struktury vidět jasně bíle. 

Pro klasickou mikroskopii se používá barvivo Alizarin Red S. 
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Obr. 13: Zobrazení kalcifikací: pomocí µ-CT s rozlišitelností 7 𝜇𝑚 (vlevo), s využitím světelného mikroskopu 

(vpravo) (Vengrenyuk et al. 2006) 

Z mechanického hlediska je kalcifikace považována za koncentrátor napětí. Tato 

myšlenka vychází obecně z prvních prací zabývajících se možnými příčinami selhání 

pneumatik. Například Gent a Park (1984) ukázali, že selhání pneumatik bylo iniciováno 

z pólů tuhých vměstků. Vengrenyuk et al. (2006) se touto studií očividně inspiroval 

a analyticky se snažil posoudit vliv kulaté kalcifikace uvnitř kontinua, které bylo 

zatíženo jednoosým tahem. Výsledky ukazují, že napětí v místech s vysokým 

obvodovým napětím (>  300 𝑘𝑃𝑎) vzrůstá téměř dvojnásobně pro velmi tenké tloušťky 

fibrozních krytů (<  65 𝜇𝑚). Maldonado et al. (2012) vyžila metodu konečných prvků 

k ukázání vlivu kalcifikací a celkově zjistila, že pokud byly kalcifikace velmi blízko 

sebe prostorově rozmístěny, pak napětí lokálně vzrůstalo až na pětinásobné hodnoty 

(Obr. 14). 

,   

Obr. 14: Vliv kalcifikací na napětí v jejich blízkém okolí (Maldonado et al. 2012) 
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2.3. ZOBRAZOVACÍ METODY 

Vzhled tepny postižené aterosklerózou je u každého pacienta jiný. Proto je důležité 

přistupovat ke každému případu samostatně. Abychom byli schopni modelovat stavbu 

reálné tepny v těle člověka, potřebujeme znát její přesnou geometrii. K tomu 

se využívají různé zobrazovací metody. Každá z metod má jinou přesnost a je 

využitelná v různých situacích. Souhrn těchto metod vychází zejména z práce 

Holzapfela et al. (2014), kde jsou přehledně sepsány jejich výhody a nevýhody. 

 
Obr. 15:  Snímky získané různými zobrazovacími metodami (Groen et al. 2010) 

[CCA – common carotid artery; ICA – internal carotid artery; ECA – external carotid artery] 

Dříve, před rozmachem jiných sofistikovanějších metod, bylo pro získávání 

geometrie postižených tepen využíváno především histologických snímků. Výhodou 

histologie je především velká přesnost a snadné rozlišení komponent. Velkou 

nevýhodou je nemožnost jejího využití při diagnostice cévy přímo v jedinci. Pro 

vytvoření vzorku, ze kterého je možné histologicky získat geometrii, je nutné vyjmout 

část cévy a nařezat ji na velmi tenké plátky. Při tomto procesu navíc může snadno dojít 

k poškození původní geometrie. Další z využívaných zobrazovacích metod 

je magnetická rezonance (MRI8). Výhodou této metody je především to, že s její 

pomocí jsme schopni získat informace o cévě bez toho, aby bylo nutné člověka 

operovat. Touto metodou lze získat 3D snímky postiženého místa. Nevýhodou 

je dostupnost a nákladnost této metody. Oproti histologii je rozlišení snímků získaných 

pomocí MRI zhruba o řád nižší. Dalším omezením je, že pacient nesmí mít na ani v těle 

žádné kovové předměty. Tím jsou ze snímání vyloučeni lidé s kardiostimulátory nebo 

kovovými náhradami. Jako další metodu lze uvést intravaskulární ultrazvuk (IVUS9). 

Jedná se o relativně levnou metodu v porovnání s MRI, která také umožňuje snímat 

cévy ve 3D. Nevýhodou je nutnost zavedení katetru do těla pacienta. Dále pak nelze 

pomocí této metody rozeznat jednotlivé vrstvy cévní tkáně.  Výpočetní tomografie 

(CT10) je další ze zobrazovacích metod. Pro zviditelnění cév je nutné pacientovi podat 

před snímáním kontrastní látku – angiografie (CTA11). Ze snímání jsme schopni získat 

                                                 
8 MRI – magnetic resonance imaging 
9 IVUS – intravascular ultrasound 
10 CT – computed tomography 
11 CTA – computed tomography angiography 
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3D model. Hlavní nevýhodou této metody je podobně jako u MRI dostupnost a cena, 

navíc pomocí CT nelze dobře rozlišit jednotlivé měkké tkáně ani určit přítomnost 

nekrotického jádra uvnitř ateromu. Poslední z využívaných metod je optická 

koherentní tomografie (OCT12). Výhodou této metody je získání velkého množství 

informací o stavbě plátu. Naopak nevýhodou je finanční nákladnost této metody a také 

při OCT je nutné zavedení katetru do těla pacienta. 

V článku Groena et al. (2010) jsou porovnány některé z uvedených metod. V Tab. 2 

jsou vypsány jednotlivé metody a jejich rozlišovací schopnost. Na Obr. 15 jsou snímky 

společné krkavice (CCA) v oblasti bifurkace na karotidu vnitřní (ICA) a karotidu zevní 

(ECA). Je nutné uvést také to, že každý člověk posuzující získané snímky může určit 

oblasti jednotlivých komponent jiným způsobem. To však může mít zásadní vliv jak na 

hodnotu maximálního redukovaného napětí, tak na místo, ve kterém k tomuto maximu 

dochází (Nieuwstadt 2015). 

Tab. 2: Srovnání zobrazovacích metod (Groen et al. 2010) 

Zobrazovací 

metoda 

Rozměr pixelu/voxelu 

[µm] 
Podrobnosti 

CTA 
255 x 255 x 600 16 řezů: 1,0 B46f, 80 cc visip 30 4/s 

300 x 300 x 400 64 řezů: 0,75 B46f, 80 cc visip 30 4/s 

µCT 18 x 18 x 18 Skenováno na vzduchu 

µMRI 100 x 100 x 100 3DT1w, skenováno ve formalínu 

Histologie 1,82 x 1,82 Barvení Weigert van Gieson 

                                                 
12 OCT – optical coherence tomography 
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3. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ S VYUŽITÍM METODY KONEČNÝCH PRVKŮ 

3.1. MKP 

Metoda konečných prvků je matematický přístup využívající numerických metod. 

Slouží k analýzám mnoha fyzikálních jevů. Nejčastější využití nachází u deformačně 

napěťových (D-N) analýz a analýz vlastních frekvencí a tvarů kmitání. S aplikací 

vhodného popisu modelu materiálu (konstitutivního modelu) lze MKP využít 

k analýzám v oblasti biomechaniky. Například analýza kostních i měkkých tkání. 

Mezi nejpoužívanější programy využívající MKP patří např. ANSYS, ABAQUS 

nebo MSC. Princip analýzy ve všech programech je vždy stejný: 

• Preprocesor – slouží k definování geometrie, vytvoření sítě konečných prvků, 

nastavení vlastností použitých prvků nebo k nastavení okrajových podmínek  

• Řešič – zahrnuje vlastní řešení numerických algoritmů 

• Postprocesor – umožňuje procházení a zpracování výsledků z řešiče 

3.1.1. Princip MKP 

Energie napjatosti 

Potenciální energii Π lze vyjádřit pomocí rovnice (3.2) 

 Π = 𝑊 − 𝑃, (3.1) 

kde 𝑊 je energie napjatosti tělesa Ω. Tato energie napjatosti je pak dána vztahem 

 𝑊 =
1

2
∫𝝈𝑇𝜺 𝑑𝑉

 

Ω

, (3.2) 

kde 𝑃 je potenciál vnějšího zatížení (3.3). 

 𝑃 = ∫𝒖𝑇𝒐 𝑑𝑉 + ∫𝒖𝑇𝒑 𝑑𝑆

 

Ω

 

Ω

 (3.3) 

V rovnicích (3.2) a (3.3) je využito sloupcových matic posuvů (𝒖), přetvoření (𝜺), 

napětí (𝝈), objemového zatížení (𝒐) a plošného zatížení (𝒑). 

Lagrangeův variační princip 

Existují dva typy formulace při řešení problému obecné pružnosti. Prvním 

je diferenciální a druhým variační formulace. Dále pak lze rozdělit přístup k řešení 

problému dle varianty na silovou a deformační. V případě MKP se jedná o variační 

formulaci a převážně deformační variantu. Variační princip odvodil Lagrange a podle 

Petrušky (2011) jej lze formulovat následovně: 

„Mezi všemi funkcemi posuvů, které zachovávají spojitost tělesa a splňují 

geometrické okrajové podmínky, se realizují ty, které udílejí celkové potenciální energii 

𝛱 stacionární hodnotu.“ 
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3.2. MECHANIKA KONTINUA 

„Nejjednodušší idealizací používanou při studiu mechanických dějů v plynných, 

kapalných a pevných látkách (při uvážení deformace látek) je “kontinuum” – prostředí 

se spojitým rozložením hmoty. Příslušná rozsáhlá část mechaniky, zabývající se studiem 

mechanických jevů v pevných, kapalných a plynných látkách, jež se účinkem sil 

deformují, se nazývá mechanika kontinua.“ (Novotný 1976) 

Vzhledem k následujícím kapitolám je vhodné uvést vybrané pojmy z oblasti 

mechaniky kontinua. Tyto informace jsou čerpány zejména z publikací uvedných  

autorů: Janíček (2004), Novotný (1976) a dále pak také z nápovědy programu Ansys 

17.2 (nedatováno). 

3.2.1. Tenzory popisující stav deformace v bodě tělesa 

Tenzor deformačního gradientu 

Složkami tohoto tenzoru jsou poměrná protažení 𝜆𝑖𝑗, obecně v rovnici (3.4), 

konkrétně v rovnici (3.5). 

 
𝜆𝑖𝑗 =

𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑋𝑗
   

(3.4) 

 𝜆𝑥 =
𝜕𝑥

𝜕𝑋
 , 𝜆𝑦 =

𝜕𝑦

𝜕𝑌
 , 𝜆𝑧 =

𝜕𝑧

𝜕𝑍
  (3.5) 

Kde 𝑋 představuje nedeformovanou souřadnici a 𝑥 je deformovaná souřadnice. Tenzor 

deformačního gradientu značíme 𝑭 (viz rovnice (3.6)). 

 𝑭 =

[
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑥1

𝜕𝑋1
 

𝜕𝑥1

𝜕𝑋2
 

𝜕𝑥1

𝜕𝑋3
 

𝜕𝑥2

𝜕𝑋1
 

𝜕𝑥2

𝜕𝑋2
 

𝜕𝑥2

𝜕𝑋3

𝜕𝑥3

𝜕𝑋1
 

𝜕𝑥3

𝜕𝑋2

𝜕𝑥3

𝜕𝑋3
 
]
 
 
 
 
 
 

  (3.6) 

Determinant matice 𝑭 je třetím invariantem tenzoru deformačního gradientu J a jeho 

tvar je popsán rovnicí (3.7). 

 𝐽 = 𝑑𝑒𝑡𝑭 = 𝜆1𝜆2𝜆3  (3.7) 
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Cauchy-Greenův tenzor deformace 

Vzhledem k tomu, že obecně je tenzor deformačního gradientu 𝑭 nesymetrický, 

existují tedy dva různé Cauchy-Greenovy tenzory deformace. V rovnici (3.8) je 

vyjádření pro pravý 𝑪𝑅 Cauchy-Greenův tenzor deformace a v rovnici (3.9) pro levý 𝑪𝐿. 

 𝑪𝑅 = 𝑭𝑇𝑭   (3.8) 

 𝑪𝐿 = 𝑭𝑭𝑇    (3.9) 

Do rovnic konstitutivních modelů vstupují invarianty pravého Cauchy-Greenova 

tenzoru deformace. První invariant (3.10) je součtem členů na diagonále matice 𝑪. 

Druhý invariant je popsán rovnicí (3.11) a třetí rovnicí (3.12).  

 𝐼1 = 𝜆1
2 + 𝜆2

2 + 𝜆3
2 (3.10) 

 𝐼2 = 𝜆1
2𝜆2

2 + 𝜆2
2𝜆3

2 + 𝜆3
2𝜆1

2 (3.11) 

 𝐼3 = 𝜆1
2𝜆2

2𝜆3
2 = 𝐽2  (3.12) 

3.2.2. Tenzory popisující napjatost v bodě tělesa 

Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 𝟏. druhu 

Označením Piolův, Lagrangeův nebo také tenzorem smluvního napětí je myšlen 

Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 1. druhu. Jednotlivé složky tohoto tenzoru napětí 

získáme jako podíl skutečné elementární síly a původní (nedeformované) plochy 

elementu. Vztah (3.13) platí obecně pro hlavní napětí a (3.14) je konkrétním vyjádřením 

pro první hlavní směr. 

 𝜏𝑖 =
𝑑𝐹𝑖

𝑑𝑋𝑗 𝑑𝑋𝑘
  (3.13) 

 
𝜏1 =

𝑑𝐹1

𝑑𝑋2 𝑑𝑋3
  

(3.14) 

Cauchyho tenzor napětí 

Pro Cauchyho tenzor napětí se také používají názvy jako Eulerův tenzor nebo tenzor 

skutečného napětí. Složky tohoto tenzoru napětí jsou podílem skutečné elementární síly 

a skutečné (deformované) plochy elementu. Pro obecný předpis hlavního napětí platí 

předpis (3.15) a konkrétně platí pro napětí v hlavním směru 1 vztah (3.16). 

 𝜎𝑖 =
𝑑𝐹𝑖

𝑑𝑥𝑗 𝑑𝑥𝑘
  (3.15) 

 
𝜎1 =

𝑑𝐹1

𝑑𝑥2 𝑑𝑥3
  

(3.16) 

3.2.3. Redukované napětí 

Redukované napětí je fiktivní hodnota jednoosého tahového napětí (𝜎1 > 0), které 

nám dává stejnou prostou bezpečnost vůči příslušnému meznímu stavu jako 

vyšetřovaná obecná napjatost. (vychází z Janíček 2004) 
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Pro výpočet redukovaného napětí existuje hned několik podmínek plasticity. V této 

práci bude využita podmínka plasticity HMH13.  

Misesova podmínka pro redukované napětí 

„Podle podmínky plasticity HMH mezní stav pružnosti při monotónním zatěžování 

materiálu v základním strukturovaném stavu z nezatíženého stavu nastane, když napětí 

v oktaedrické rovině dosáhne mezní hodnoty 𝜏𝑂𝐾, která je materiálovou 

charakteristikou.“ (Janíček 2004) 

Vyjádření redukovaného napětí vycházejícího z této podmínky vypadá takto 

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = √
1

2
[(𝜎1 − 𝜎2)

2 + (𝜎2 − 𝜎3)
2 + (𝜎1 − 𝜎3)

2] . (3.17) 

V tomto vyjádření jsou všechna uvedená napětí hlavní. 

3.3. KONSTITUTIVNÍ MODELY 

Cévy jsou trubicovité útvary složené z několika vrstev různých typů materiálu. 

Mnoho autorů se zabývá způsobem, jak popsat jejich materiálové vlastnosti. K popisu 

jednoduchých i složitých materiálových vlastností lze využít konstitutivních vztahů, 

resp. konstitutivních modelů. 

 „Konstitutivní model je matematický, případně grafický popis konstitutivní 

závislosti. Konstitutivní závislosti (v mechanice) jsou příčinné závislosti mezi tenzory 

napětí a přetvoření, případně s nimi matematicky souvisejícími veličinami, 

s uvažováním časových závislostí.“ (Burša nedatováno) 

Konstitutivními modely se zabývá například Holzapfel et al. (2000), Nolan et al. 

(2014) nebo Shearer (2015). Dále jsou popsány jen některé z nich, které bývají 

využívány pro modelování měkkých tkání. 

Hyperelasticita 

Jako hyperelastické označujeme ty materiály, které vykazují velká (konečná) vratná 

přetvoření bez jakéhokoli porušení vnitřní struktury. Měkké tkáně lidského těla, stejně 

jako technické elastomery, se projevují právě tímto chováním. Při zatížení dochází 

ke změnám rozměrů v řádech desítek až stovek procent.  

Viskoelasticita 

Znamená propojení vlastností tekutin a tuhých látek. Viskozita je chápána jako odpor 

tekutiny proti tvarovým změnám a elasticita je schopnost látky se po zatížení 

a následném odlehčení vrátit do původních rozměrů. Viskoelastické látky jsou tedy 

charakteristické kombinací těchto dvou vlastností. 

                                                 
13 Huber – von Mises – Hencky 
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3.3.1. Vybrané konstitutivní modely materiálů měkkých tkání 

Následující rovnice pro modely materiálu jsou uvedeny ve tvaru popisujícím 

nestlačitelný materiál. Někteří autoři však ve svých článcích vliv stlačitelnosti měkkých 

tkání uvažovali a použili tedy příslušné předpisy měrné energie zohledňující 

stlačitelnost.  

Neo-Hookean 

Jedním ze základních modelů hyperelastického materiálu je model typu                

neo-Hookean (Treolar 1975). Pro tento model je měrná energie napjatosti dána vztahem  

 𝑊 = 𝐶01(𝐼1 − 3), (3.18) 

kde materiálovými charakteristikami jsou parametry 𝐶01 a 𝐼1. Pro 𝐶01 platí (3.19). 𝐺 je 

počáteční modul pružnosti ve smyku. Druhý parametr 𝐼1 vychází z napjatosti tělesa 

a nazývá se první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace (3.10). 

 𝐺 = 2𝐶01 (3.19) 

Tento model materiálu využil ve své práci například Ohayon et al. (2007) 

k modelování koronárních tepen. Zabýval se vlivem zbytkových (reziduálních) napětí 

na biomechanickou stabilitu vulnerabilních plátů. Definuje parametr 𝐶01, který vychází 

z modulu pružnosti 𝐸 jako (3.20) a je různý pro nekrotické jádro 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑒 = 5 𝑘𝑃𝑎 

(Loree et al. 1994), vlastní tepnu 𝐸𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑦 = 150 𝑘𝑃𝑎 (Williamson et al. 2003) a fibrózní 

plát 𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠 = 500 𝑘𝑃𝑎 (Lee et al. 1991).  

 𝐸~6𝐶01 (3.20) 

Ohayon et al. (2007) také uvádí, že výpočet nerespektuje časově závislé vlivy 

(viskoelasticita) od proudící krve ani anizotropní nelineární chování plátu. 

Neo-Hookeovský materiál použil i Kock et al. (2008) při napěťové analýze bifurkace 

karotidy. Podle COMSOL AB (2005) zvolili pro stěnu tepny 𝐺𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑦  =  6 𝑀𝑃𝑎. 

Objemový modul odvodil redukcí z rovnice Mooney-Rivlin z charakteristiky  

µ𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑦  =  0,495. Pro nekrotické jádro byl použit model izotropního materiálu 

s modulem pružnosti 𝐸𝑐𝑜𝑟𝑒  =  1 𝑘𝑃𝑎, tato hodnota byla převzata z práce Tanga et al. 

(2004). 

Neo-Hookean využil Speelman (2011) pro popis materiálu všech částí modelu, který 

rozdělil na medii, intimu a nekrotické jádro. Moduly pružnosti ve smyku se významně 

liší (𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 250 𝑘𝑃𝑎, 𝐺𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑎 = 50 𝑘𝑃𝑎 a 𝐺𝑐𝑜𝑟𝑒 = 5 𝑘𝑃𝑎) a byly převzaty od autorů 

Loree et al. (1994), Holzapfel (2005) a Barrett (2009).  

Mooney-Rivlin 

Mooney-Rivlin je dalším modelem materiálu s hyperelastickým chováním. Existuje 

několik variant tohoto modelu, které se liší složitostí popisu pro měrnou energii 

napjatosti. Platí úměra, čím složitější model, tím vyšší počet materiálových parametrů. 
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Nejjednodušší formou je dvouparametrický Mooney-Rivlin, jehož měrná energie 

napjatosti je popsána následovně 

 𝑊 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3). (3.21) 

Materiálovými charakteristikami jsou v tomto případě konstanty 𝐶10 a  𝐶01. 𝐼1 a 𝐼2 

jsou první (3.10) a druhý (3.11) invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace. 

Dosazením 𝐶01 = 0 do rovnice (3.21) pro Mooney-Rivlin (dvouparametrický) 

získáváme rovnici (3.18), která popisuje model neo-Hookean. 

Pětiparametrický model zavádí měrnou energii napjatosti ve tvaru 

 
𝑊 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3) + 𝐶20(𝐼1 − 3)2 + 

+𝐶11(𝐼1 − 3)(𝐼2 − 3) + 𝐶02(𝐼2 − 3)2. 
(3.22) 

V rovnici (3.22) vystupuje pět materiálových konstant 𝐶. 

Devítiparametrický model popisuje energie napjatosti následovně (3.23) a využívá 

devíti materiálových parametrů 𝐶. 

 

𝑊 = 𝐶10(𝐼1 − 3) + 𝐶01(𝐼2 − 3) + 𝐶20(𝐼1 − 3)2 + 

+𝐶11(𝐼1 − 3)(𝐼2 − 3) + 𝐶02(𝐼2 − 3)2 + 𝐶30(𝐼1 − 3)3 + 

+𝐶21(𝐼1 − 3)2(𝐼2 − 3) + 𝐶12(𝐼1 − 3)(𝐼2 − 3)2 + 𝐶30(𝐼2 − 3)3 

(3.23) 

Vhodnost použití modelu typu neo-Hookean se udává do 30 % přetvoření. 

U dvouparametrického Mooney-Rivlin modelu do 100 %, kde se ale neuvažuje 

přítomnost inflexního bodu na křivce 𝜎 − 𝜀. Pěti a devítiparametrické modely jsou 

schopny popsat i složitější tvary křivek. 

Pro popis chování materiálu využil model Mooney-Rivlin například Huang et al. 

(2001), Chau et al. (2004) a Tang et al. (2005). Gao et al. (2009) a Auricchio et al. 

(2011) využili konkrétně pětiparametrickou variantu. 

Ogden 

Ogden (1972) ve své práci uvádí další možnost popisu hyperelastického chování 

materiálu. Energie napjatosti je pro tento model popsána dle vztahu (3.24).  

 𝑊 = ∑
𝜇𝑝

𝛼𝑝
(𝜆1

𝛼𝑝 + 𝜆2

𝛼𝑝 + 𝜆3

𝛼𝑝 − 3)

𝑁

𝑝=1

 (3.24) 

Zde jsou materiálovými charakteristikami 𝜇𝑝 a 𝛼𝑝. Členy 𝜆𝑖 (𝑖 = 1,2,3) představují 

hlavní poměrná protažení a 𝑁 je počet členů. Pro počáteční modul pružnosti ve smyku 

u obecného modelu Ogden platí (3.25). 

 𝐺 =
1

2
∑ 𝛼𝑝𝜇𝑝

𝑁

𝑝=1

 (3.25) 
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Tak jako dvouparametrický model Mooney-Rivlin bylo možné transformovat 

do tvaru neo-Hookean, tak i model Ogden lze použitím parametrů 𝑁 = 1 a 𝛼𝑝 = 2 

převést na model typu neo-Hookean. 

Pomocí modelu Ogden je definován materiál v několika článcích zabývajících 

se krkavicí. Chování tkáně tepny tímto modelem popsal Versluis et al. (2006). V rámci 

této práce bylo provedeno více výpočtů, ve kterých byly měněny materiálové parametry 

pro fibrózní plát i pro nekrotické jádro. Materiálové charakteristiky stěny tepny nebyly 

v průběhu výpočtů měněny a autoři se při jejich volbě odkazují na práci Banka et al. 

(1995), který se však nezabýval krkavicí, ale brachiální tepnou. Pro výpočty dále platí 

𝑁 = 2, 𝜇1 = −𝜇2 a 𝛼1 = −𝛼2. Autoři dále uvádí, že viskoelasticita materiálu byla 

zanedbána kvůli malému vlivu v porovnání s vlivem od aplikovaného pulsu a tlaku. 

Model Ogden použili ve své práci také Li et al. (2006, 2008) nebo Sadat et al. 

(2010). 

Yeoh 

Konstitutivní model materiálu Yeoh (1993) byl navržen na základě hyperelastického 

chování gumy. Měrná energie napjatosti byla definována jako 

 𝑊 = ∑𝐶𝑖0(𝐼1 − 3)𝑖

3

𝑖=1

. (3.26) 

V tomto předpisu představují materiálové konstanty členy 𝐶𝑖0 (𝑖 = 1,2,3). 𝐼1 je první 

invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace, který je vyjádřen rovnicí (3.10) 

na straně 19. 

Holzapfel-Gasser-Ogden (HGO) 

U tohoto konstitutivního modelu je energie napjatosti popsána rovnicí (3.27) a je 

závislá na konstantách 𝑘1, 𝑘2 a invariantech 𝐼4 a 𝐼6. 

 𝑊 = ∑
𝑘1

2𝑘2
(𝑒𝑘2(𝐼𝑖−1)2 − 1)

𝑖=4;6

 (3.27) 

Konstanta 𝑘1 se vztahuje k tuhosti kolagenních vláken a 𝑘2 odpovídá míře jejich 

zpevnění během deformace. Invarianty 𝐼4 a 𝐼6 souvisí se dvěma rodinami vláken. Tyto 

invarianty vychází z rovnic  

 𝐼4 = 𝒂𝟎 ∙ 𝑪𝑹𝒂𝟎, (3.28) 

 𝐼6 = 𝒃𝟎 ∙ 𝑪𝑹𝒃𝟎, (3.29) 

 𝒂𝟎 = (sin𝜑 , cos𝜑 , 0),  (3.30) 

 𝒃𝟎 = (sin𝜑 ,−cos𝜑 , 0). (3.31) 

Kde 𝜑 představuje úhel mezi jednou rodinou vláken a obvodovým směrem. Člen 𝑪𝑹 je 

pravý Cauchy-Greenův tenzor deformace (viz rovnice (3.10)). 
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4. APLIKACE SOUČASNÝCH VÝPOČTOVÝCH MODELŮ ATEROSKLERÓZY 

Při sestavování vlastního výpočtového modelu aterosklerotické cévy se vycházelo 

především z tvorby autorů uvedených v rešeršní části této práce. V následujících 

podkapitolách budou blíže popsány jednotlivé kroky nastavení analýzy. Vzhledem 

ke stanovenému cíli výpočtu, vyhodnotit závislost redukovaného napětí na tloušťkách 

nekrotického jádra a fibrózní čepičky, je nutné provést více výpočtů. K tomu je vhodné 

využít parametrizaci. Geometrie musí být vytvořena tak, aby bylo možné 

parametrizovat uvedené rozměry a aby byl výpočetní program schopen automaticky 

měnit tyto parametry. 

4.1. DÍLČÍ VÝPOČTOVÝ MODEL GEOMETRIE 

Pro vlastní výpočet byla zvolena 2D analýza rovinné deformace idealizované 

geometrie společné kyčelní tepny (Obr. 16). Hlavním důvodem pro zvolení právě této 

tepny byl přístup k datům popisujícím nelineární chování materiálu. Získání konstant 

pro konstitutivní modely popisující chování těchto měkkých tkání je popsáno v kapitole 

4.2.1. Základní rozměry cévy (tloušťka tunica adventitia, media a intima) tedy také 

souvisí s výběrem dané tepny. Při tvorbě geometrie bylo využito rozměrů pro společnou 

kyčelní tepnu uvedených v práci Schriefla et al. (2012). Uvádí se zde, že celková 

tloušťka stěny této tepny je 1,05 𝑚𝑚. Z toho 14 % představuje intima, 44 % media a 

zbylých 42 % adventitia. Bylo využito osové symetrie. 

 
Obr. 16: Idealizovaná geometrie: zakótované rozměry (vlevo), měněné parametry (vpravo) 

Hodnoty jednotlivých rozměrů, které během výpočtů nebyly měněny, jsou uvedeny 

v Tab. 3. Hodnoty tloušťky jádra 𝑡_𝑐𝑜𝑟𝑒 a tloušťky čepičky 𝑡_𝑐𝑎𝑝 byly 

parametrizovány. Zároveň bylo nutné stanovit pevnou hodnotu stenózy, aby 

nedocházelo ke změně poloměru lumenu. Mezní hodnoty parametrů jsou uvedeny 

v Tab. 4, kde je zapsána i příslušná míra stenózy. Totožné intervaly hodnot jsou pouze 

pro tloušťku čepičky. Tloušťka jádra je ovlivněna mírou stenózy a volbou geometrie, 

což je důvodem rozdílných mezí. 
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Tab. 3: Rozměry geometrie 

Rozměr Označení Hodnota Jednotky 

Tloušťka vrstvy tunica adventitia t_adv 0,44 [mm] 

Tloušťka vrstvy tunica media t_med 0,46 [mm] 

Tloušťka vrstvy tunica intima t_in 0,15 [mm] 

Poloměr intimy r_in 4 [mm] 

Polovina úhlu rozevření jádra α 25 [°] 

Tab. 4: Měněné parametry 

Míra stenózy 30 % 50 % 70 % 

Rozměr Značka Jednotky  

Poloměr lumenu R_lum [mm] 2,8 2 1,2 

Tloušťka jádra t_core [mm] 0,5 ÷ 2 0,9 ÷ 3,5 3,4 ÷ 5 

Tloušťka čepičky t_cap [mm] 0,02 ÷ 0,4 0,02 ÷ 0,4 0,02 ÷ 0,4 

Pro parametrické výpočty byl každý interval rovnoměrně rozdělen na 10 hodnot. 

Takto bylo vytvořeno 100 dvojic hodnot pro každou míru stenózy, které byly vstupem 

do „Design Points“ v programu Ansys Workbench (dále jen WB). 

4.2. DÍLČÍ VÝPOČTOVÝ MODEL MATERIÁLU 

Pro všechny části geometrie byl použit hyperelastický nestlačitelný model materiálu. 

Podle rešerše současného stavu modelování materiálu byl vybrán konstitutivní model 

Yeoh 3. řádu (viz str. 32). Do vrstvy tunica media musel být předepsán anizotropní 

konstitutivní model, protože v případě použití pouze izotropního vycházelo ve vrstvě 

tunica adventitia vyšší napětí než v tunica media. To však neodpovídá reálnému stavu 

(viz kap. 2.1.1, str. 14). 

4.2.1. Zisk konstant pro konstitutivní modely 

V článku Holzapfela et al. (2004) byly zveřejněny grafy (Obr. 17) zkoušek všech 

vrstev tepny v podobě závislosti Cauchyho napětí na protažení.  

 

Obr. 17: Příklad záznamu zkoušky vrstvy tunica adventitia v obvodovém (vlevo) a axiálním (vpravo) směru, 

římská čísla označují jednotlivé vzorky (Holzapfel 2004) 
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Pro všechny vzorky byly jednotlivě extrahovány hodnoty dvojic bodů ležících 

na příslušné křivce. K tomu bylo využito nástroje „Web Plot Digitizer“. Do této 

aplikace byl vložen obrázek daného grafu. Provedlo se označení dvou známých hodnot 

na každé ose a poté již bylo možné vybírat body křivek. Souřadnice těchto bodů 

byly uloženy v textovém souboru, který byl vstupem do programu Excel. V něm pak 

byla provedena regrese metodou nejmenších čtverců, kdy se pomocí optimalizační 

metody minimalizoval reziduální součet čtverců 𝑠𝑦.𝑥
2 . Výpočet tohoto rezidua je dán 

rovnicí (4.1). 

 
𝑠𝑦.𝑥

2 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑌𝑖)

2

 

𝑖

 
(4.1) 

Počet bodů původní funkce je označeno jako 𝑛, 𝑦𝑖 je 𝑖-tá funkční hodnota 𝑥-ové 

složky původní funkce a 𝑌𝑖 je 𝑖-tá funkční hodnota 𝑥-ové složky regresní funkce. Toho 

bylo docíleno využitím build-in modulu „Solver“ programu Excel. Z těchto získaných 

rovnic byly inverzně vypočteny hodnoty protažení všech vzorků pro stejná napětí. 

Z hodnot protažení byl vypočten aritmetický průměr a vytvořena střední hodnota. Takto 

se postupovalo u každého z dostupných grafů. Celkově tak byly získány pro každou 

vrstvu dvě křivky. Jednu popisující její chování v obvodovém a druhou v axiálním 

směru. Dále bylo využito programu Hyperfit, do kterého byly vstupem střední hodnoty 

Cauchyho napětí přepočtené na 1. Piola-Kirchhoffovo napětí a přetvoření. Z tohoto 

programu již získáme číselné hodnoty konstant 𝑐10, 𝑐20 a 𝑐30 vstupujících do použitého 

konstitutivního modelu typu Yeoh 3. řádu. Tyto konstanty jsou přehledně uvedeny 

v Tab. 5. 

Tab. 5: Hodnoty konstant pro konstitutivní modely materiálu 

Materiál 
Tunica 

adventitia 
Tunica 

media 
Tunica 

intima 
Nekrotické 

jádro 
Fibrózní 

čepička 

Konstitutivní model 
Yeoh 3. řádu 

Yeoh 3. řádu 

+ HGO 
Yeoh 3. řádu Yeoh 3. řádu Yeoh 3. řádu 

Konstanty  Jednotky 

c10 [kPa] 10 8,5 10 0,01 100 

c20 [kPa] 0 27 740 0 537 

c30 [kPa] 10422 0 0 0 0 

k1 [kPa] - 21 - - - 

k2 [-] - 2 - - - 

φ [-] - 0,027 - - - 

4.2.2. Zadávání do Ansys Workbench 

Získané materiálové konstanty byly do výpočtového modelu vloženy pomocí záložky 

„Engineering data“. Byly vytvořeny čtyři typy materiálu a každému z nich byl přiřazen 

konstitutivní model materiálu Yeoh 3. řádu. Tento konstitutivní model byl vložen 

z knihovny WB a nachází se v záložce „Hyperelastic“ pro materiály vykazující 

hyperelastické chování. Po určení modelu je nutné vložit materiálové konstanty 

do připravené tabulky. Na začátku kapitoly 4.2 je zmíněno, že je každý materiál 

považován za nestlačitelný. Všechny materiálové konstanty 𝑑𝑖 každé vrstvy popisující 

stlačitelnost jsou tedy rovny 0. 
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Jediná vrstva, které bylo nutné předepsat materiál jinak než pomocí výše zmíněného 

nástroje, byla střední vrstva tepny – tunica media. Měrná energie napjatosti pro prvky 

této vrstvy je dána součtem izotropní a anizotropní složky. Konstanty pro izotropní 

složku by bylo možné zadat stejně jako u ostatních materiálů pomocí připravené tabulky 

v „Engineering Data“, ale kvůli anizotropní složce bylo nutné tyto konstanty zadat 

do systému s využitím příkazu („Command“). Příkazy odpovídají principu zadávání 

podle klasického prostředí Ansys APDL, ve kterém záleží, zda je příkaz zadán v části 

„preprocessing“ nebo „solution“. Příkazy přiřazení materiálu prvkům musí proběhnout 

v kroku „preprocessing“, proto byl styl příkazů následující (Obr. 18). 

 

Obr. 18: Příkazy pro předpis modelu materiálu medie 

Aby byl materiál předepsán pouze prvkům vrstvy tunica media, musí být využito 

funkce „Named Selection“, která pojmenuje vybranou část geometrie. Následně je pak 

možné toto pojmenování využít v příkazech. Tuhosti materiálu této vrstvy jsou různé 

v tečném a radiálním směru. Kvůli této (anizotropní) vlastnosti byl nastaven cylindrický 

souřadný systém do středu tepny a byl přiřazen všem prvkům dané části geometrie. 

Na Obr. 19 jsou naznačeny směry radiální (červená) a tangenciální (zelená).   
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Obr. 19: Zobrazený souřadný systém prvků vrstvy Media 

Je vhodné ověřit funkčnost předepsaného anizotropního hyperelastického 

materiálového modelu. 

4.2.3. Verifikace anizotropního hyperelastického chování 

Pro ověření je výhodné využít jednoduchou geometrii. V tomto případě byl vytvořen 

čtverec ve 2D s nastavením rovinné deformace. Materiál byl předepsán stejnými 

příkazy jako v analýze tepny. Okrajové podmínky a zatížení bylo aplikováno podle 

Obr. 20. 

 
Obr. 20: Okrajové podmínky a realizace zatížení 

Výsledky na Obr. 21 dokazují to, že bylo nastaveno anizotropní chování. Tedy, že 

deformace v různých směrech nejsou stejné. Konkrétně lze pozorovat vyšší tuhost 

materiálu ve směru osy 𝑦. Obr. 22 je vykreslením závislosti deformace na procentu 

aplikované síly a lze pozorovat, že není lineární. To značí hyperelastickou odezvu. 
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Obr. 21: Verifikace anizotropního chování modelu HGO, [mm] 

 

Obr. 22: Verifikace nelineárního chování hyperelastického materiálu 
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4.3. DÍLČÍ VÝPOČTOVÝ MODEL ZATÍŽENÍ A VAZEB 

Názorně je na Obr. 23 zobrazena aplikace zatížení vytvořené geometrie a také 

použité okrajové podmínky (OP). Zatížení bylo realizováno ve formě tlaku 𝑝 = 13 𝑘𝑃𝑎 

(červená). Tato hodnota byla volena s ohledem na hodnoty krevního tlaku uvedené 

v kapitole 2.1.3 na straně 19. S výhodou úspory výpočtového času bylo využito osy 

symetrie (𝑦), na kterou byla předepsána okrajová podmínka nulového posuvu ve směru 

osy 𝑥 (modrá). Do jednoho bodu ležícího na ose symetrie byl předepsán nulový posuv 

ve směru 𝑦 (oranžová). Důvodem vložení uvedené OP bylo odebrání stupně volnosti 

ve směru této osy. 

 
Obr. 23: Aplikované okrajové podmínky a zatížení 

4.4. DALŠÍ POSTUP PREPROCESINGU 

Pro 2D analýzu byla nastavena rovinná deformace, což znamená, že deformace 

ve směru kolmém na tuto rovinu je nulová. Druhou možností by bylo nastavení rovinné 

napjatosti. To znamená, že napětí ve směru kolmém na tuto rovinu je rovno nule. 

Rovinná deformace byla nastavena vzhledem k předchozí rešerši, kde většina autorů 2D 

analýz volí právě toto nastavení. Bylo by však vhodné analýzu provést také jako 

rovinnou napjatost a výsledky porovnat.  

4.4.1. Síť a její citlivostní analýza 

Na věrohodnosti výsledků má jistý podíl velikost prvku, jehož ideální hodnotu 

je možné stanovit s využitím citlivostní analýzy sítě. Během provádění prvních výpočtů 

byla analyzována kritická oblast (Obr. 24), kde vycházelo nejvyšší redukované napětí 

podle podmínky HMH. 
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Obr. 24: Oblasti zjemnění sítě 

V těchto oblastech byla měněna velikost prvku 𝐸𝑆 v intervalu 0,02 ÷ 0,005 𝑚𝑚. 

Byla analyzována závislost maximálního redukovaného napětí 𝜎𝐻𝑀𝐻 na velikosti prvku 

𝐸𝑆 (Obr. 25). Podle rovnice (4.2) byla vypočtena chyba 𝜀 v podobě rozdílu od hodnoty 

napětí pro nejmenší analyzovaný prvek. Její závislost je na Obr. 26. V grafu 

je vyznačena hranice 𝜀𝐸𝑆 = 0,5 𝑘𝑃𝑎, pomocí níž byla zvolena velikost prvku              

𝐸𝑆 =  0,007 𝑚𝑚. Při využití prvku o uvedené velikosti lze tvrdit, že získané výsledky 

napětí jsou s přesností 1 𝑘𝑃𝑎. S ohledem na kritickou hranici napětí v tepnách 

(300 𝑘𝑃𝑎, viz kap. 2.2) představuje tato chyba přibližně 0,33 %. 

 𝜀𝐸𝑆 = 𝜎𝐻𝑀𝐻 0,005 − 𝜎𝐻𝑀𝐻 𝐸𝑆 (4.2) 

 

Obr. 25: Závislost napětí σHMH na velikosti prvku ES 
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Obr. 26: Závislost chyby ε na velikosti prvku ES 

Výsledná síť je na Obr. 27. Pro každou geometrii je generována nová síť. Proto není 

možné uvést počet prvků a uzlů jako jednu konkrétní hodnotu. Pro minimální počítanou 

stenózu 30 % se počet prvků pohybuje kolem hodnoty 5200 a počet uzlů 15900. 

Při maximální vyšetřované stenóze 70 % je prvků asi 5800 a uzlů 17700. Byl použit 

prvek PLAIN183, což je osmiuzlový kvadratický rovinný prvek. 

Vazby mezi jednotlivými částmi geometrie byly realizovány tak, že sousední prvky 

dvou různých částí mají společné uzly, ale odlišné materiálové vlastnosti. Nebyly tudíž 

nastaveny žádné kontaktní vazby. 

 

Obr. 27: Síťování geometrie: celkový pohled (vlevo); detail místa zjemněné sítě v oblasti čepičky (vpravo) 
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4.4.2. Způsob nastavení nelineární analýzy 

V prováděném výpočtu dochází k výskytu nelinearit z důvodu velkých přetvoření. 

Proto je důležité v nastavení analýzy tuto skutečnost zohlednit aktivací tzv. velkých 

deformací. K řešení nelineárních úloh je potřeba výpočet rozdělit na několik kroků. 

Počet a velikost kroků byl automaticky nastavován programem. Automaticky byla úloha 

dělena na 7 kroků. Pro ověření byl proveden výpočet s manuálním nastavením dělení 

analýzy, při kterém byl počet kroků nastaven na hodnotu 200. Výsledky napětí obou 

výpočtů byly totožné, proto bylo toto dělení ponecháno jako automatické.  

4.5. VÝSLEDKY 

Výpočtový čas jedné dílčí analýzy byl přibližně 3 minuty, což pro celkový počet 300 

analýz odpovídá 15 hodinám. Oblast místa s maximálním redukovaným napětím se liší 

podle míry stenózy. Pro 30% a 50% stenózu je kritické místo mimo čepičku v intimě 

v zaoblení jádra, což ukazuje Obr. 28. Při 70% stenóze se však místo maximálního 

napětí přesouvá do rozhraní mezi čepičkou a intimou, jak lze vidět na Obr. 29. Byly 

sestrojeny tři 3D grafy závislosti redukovaného napětí HMH na tloušťkách čepičky 

a jádra. Pro 30% a 50% stenózu byla vykreslena globální maximální redukovaná napětí 

podle podmínky HMH a v případě 70% stenózy šlo o redukované napětí HMH v oblasti 

osy symetrie čepičky (Obr. 29, místo je označeno modrým štítkem). Ke snadnému 

identifikování nebezpečně vysokého napětí byla upravena barevná škála tak, že napětí 

vyšší než 300 𝑘𝑃𝑎 jsou tmavě červená. 

 

Obr. 28: Stenóza 50 %: celkový pohled (vlevo), lokalizace místa s nejvyšším napětím HMH (vpravo) 

 

Obr. 29: Stenóza 70 %: detail místa s nejvyšším napětím HMH, hodnoty v [MPa] 
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Obr. 30: Grafické zobrazení závislosti maximálního napětí při 30% stenóze (maximální napětí mimo čepičku) 

 
Obr. 31: Grafické zobrazení závislosti maximálního napětí při 50% stenóze (maximální napětí mimo čepičku) 

 
Obr. 32: Grafické zobrazení závislosti maximálního napětí v čepičce (na ose symetrie) při 70% stenóze 
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4.6. DISKUZE K VÝSLEDKŮM 

Cílem idealizovaného výpočtu bylo vykreslení závislosti napětí na tloušťkách 

nekrotické čepičky a fibrózního jádra aterosklerotického plátu. Závislost byla 

vykreslena pro tři velikosti stenózy (30 %, 50 %, 70 %). Maxima redukovaného napětí 

HMH byla nejprve lokalizována pro jednotlivé stenózy. 

U 70% stenózy je kritické místo na rozhraní mezi fibrózní čepičkou a intimou podle 

Obr. 29. To je způsobeno skokovou změnou materiálu. Rozdíly napětí v tomto místě 

a v místě očekávaného maxima (Obr. 29, modrý štítek) jsou průměrně 10 %. Největší 

rozdíl je přibližně 33 %. Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti je přechod plynulý, bylo 

toto maximum zanedbáno a závislost byla vykreslena pro místo očekávaného maxima. 

V případě  30% a 50% stenózy vychází maxima v oblasti rozhraní intimy a jádra 

podle Obr. 28. Maxima vychází právě v této oblasti především z důvodu zvolené 

konfigurace geometrie. V případě této geometrie je tloušťka čepičky stálá. Pokud není 

modelované jádro zakřivené, pak tloušťka čepičky směrem od osy symetrie roste 

a maximální napětí vychází právě v nejužším místě. To bylo ověřeno. Z důvodu 

nutnosti parametrizace byla však zvolena geometrie se zakřiveným jádrem a hledaná 

závislost tedy byla vyhodnocována pro globální maximum těchto konfigurací. 

Výsledné závislosti jsou na Obr. 30 - Obr. 32. Pro všechny tři velikosti stenózy platí, 

že s rostoucí tloušťkou nekrotického jádra a klesající tloušťkou fibrózní čepičky roste 

napětí. Hodnoty tlouštěk, při kterých dochází k překročení mezní hodnoty napětí 

(300 𝑘𝑃𝑎, viz kap. 2.2 na str. 19), se však pro jednotlivé míry stenózy mění. Mezní 

hodnota napětí je překročena při tloušťce čepičky < 0,1 𝑚𝑚 pro 70% stenózu               

a < 0,15 𝑚𝑚 pro 50% bez ohledu na tloušťku jádra. Z Obr. 30 lze vidět, že u 30% 

stenózy je oblast překročení mezní hodnoty proměnná pro tloušťku čepičky i jádra. 

Hledané závislosti byly vyhodnoceny, ale při výpočtech došlo z důvodu nedostatku 

zkušeností a časové náročnosti k jistým zjednodušením. V první řadě byla úloha 

idealizována na 2D, přičemž geometrie aterosklerotického plátu je proměnlivá 

i v axiálním směru, nicméně toto zjednodušení je běžně používáno v literatuře 

(Speelman et al. 2011, Sadat et al. 2010, Le Floc’h et al. 2009). Nebyla uvažována 

remodelace tepny ani vliv kalcifikací jako koncentrátorů napětí v plátu. Dále mohou být 

výsledky ovlivněny skokovými změnami mechanických vlastností materiálů 

jednotlivých vrstev. Vhodnější by bylo nastavení plynulého přechodu, například mezi 

intimou a fibrózní čepičkou. Zde ovšem nastává problém, že nejsou k dispozici data, 

jakým způsobem se vlastnosti mění. Všechny tyto faktory by ovlivnily hodnoty napětí, 

avšak získané informace z analýzy podávají alespoň přibližnou představu napjatostního 

stavu a jeho ovlivnění tloušťkami volených parametrů. Z grafů vykreslených pro vyšší 

míry stenózy (Obr. 31, Obr. 32) je patrné, že napětí roste především s klesající 

tloušťkou fibrózní čepičky. K podobnému závěru dospěli také Cilla et al. (2012) nebo 

Ohayon et al. (2008), kteří ve svých pracích uvádí, že tloušťka fibrózní čepičky 

je jedním z parametrů nejvíce ovlivňujících hodnotu napětí. 
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5. ZÁVĚR 

Byla provedena rešerše v oblasti současného stavu modelování aterosklerózy. 

Nejprve byly sepsány základní lékařské informace nezbytné pro další práci 

s aterosklerózou a princip vzniku aterosklerózy samotné. Byl sepsán přehled 

zobrazovacích metod využívaných k získání obrazu postižených cév, s jehož využitím 

je možné vytvořit model geometrie pro výpočet. Bylo pojednáno o způsobu modelování 

hyperelastických materiálů s využitím MKP a o jednotlivých materiálových modelech 

cévní tkáně na základě rešerše vědeckých publikací. 

Informace získané z rešerše byly aplikovány v idealizovaného výpočtu, jehož cílem 

bylo vyhodnocení závislostí tlouštěk nekrotického jádra a fibrózní čepičky na napětí pro 

různá procenta stenózy společné kyčelní tepny. Jednalo se o 2D úlohu rovinné 

deformace. Byla provedena citlivostní analýza sítě. Do modelu byl zahrnut vliv 

hyperelastického materiálu, jehož konstanty byly získány s využitím regrese metodou 

nejmenších čtverců. Hyperelastický model materiálu byl verifikován na jednoduché 

geometrii. Výpočet byl parametrizován a u každé vyšetřované míry stenózy bylo 

vypočteno redukované napětí podle podmínky HMH pro 100 různých dvojic tlouštěk 

jádra a čepičky. Bylo tedy provedeno celkem 300 výpočtů. Hledané grafy byly 

vykresleny a poté zhodnoceny. Bylo zjištěno, že u 70% a 50%  stenózy je napětí 

závislé zejména na tloušťce čepičky, což se shoduje s výsledky autorů vědeckých 

článků, kteří se také zabývali touto závislostí. Pokud tloušťka čepičky klesla pod určitou 

hodnotu, nezáviselo již na tloušťce nekrotického jádra a napětí přesáhlo kritickou 

hodnotu napětí 300 𝑘𝑃𝑎. Zatímco u nižší míry stenózy (30 %) bylo maximální napětí 

ovlivněno kombinací obou parametrů. 
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