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Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti aplikace totální 

endoprotézy (TEP) při náhradě temporomandibulárního kloubu (TMK). Implantace TEP 

se provádí v důsledku vážného onemocnění TMK (artróza, ankylóza, nádorové 

onemocnění) či jeho makrotraumatu. Během implantace TEP se pomocí samořezných 

šroubů k dolní čelisti fixuje protéza kloubní hlavice. Díky tomu se mění 

deformačně- apěťové stavy dolní čelisti, TEP a fixačních šroubů. V práci je provedena 

deformačně-napěťová analýza pomocí výpočtového modelování s využitím metody 

konečných prvků (MKP). Řešení je provedeno pro šest různých uložení šroubů (počet 

šroubů je neměnný) a pro proměnný statický koeficient tření (v rozmezí 0,01 až 0,11) 

mezi protézou kloubní hlavice (PKH) a protézou kloubní jamky (PKJ). Celkem bylo 

vytvořeno 36 variant výpočtových modelů. Na základě provedené deformačně-napěťové 

analýzy je zjištěn podstatný vliv velikosti statického koeficientu tření na výsledné 

hodnoty deformačních posuvů, kontaktního tlaku v oblasti artikulační plochy PKH a PKJ 

a také redukovaného napětí HMH v PKH. Podstatný vliv z hlediska různého uložení 

šroubů je pozorován u redukovaného napětí HMH ve šroubech a redukovaného 

přetvoření HMH kortikální a spongiózní kostní tkáně.  

 

Abstract 

The presented master’s thesis deals with the problem of the application of total 

endoprosthesis (TEP) during temporomandibular joint (TMJ) replacement. The 

implantation of TEP occurs due the severe TMJ disease (arthrosis, ankylosis, cancer) or 

its macrotrauma. Condylar prosthesis is fixed during the implantation by self-tapping 

screws to the mandible. This fixation causes a change of stress-strain behaviour of 

mandible, TEP and fixation screws. In the thesis is performed the stress-strain analysis 

by using computational modeling in use the finite element method (FEM). Analysis is 

performed for six different screws positions (the number of screws is unchanged) and for 

a variable the static friction coefficient (in range 0.1 to 0.11) between condylar 

prosthesis (CP) and fossa prosthesis (FP). Altogether, 36 variants of computational 

models were created. The stress-strain analysis detected a substantial influence of the 

static friction coefficient value to final results of displacements, contact pressure on the 

articulation surface between the CP and the FP and also to von Mises stress of the CP. 

A substantial influence of different screws position is detected for von Mises stress in the 

screws and for von Mises strain in the cortical and spongious bone tissue. 
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 ÚVOD  

Čelistní (temporomandibulární) kloub (dále jen TMK) je jedním z nejvytíženějších 

a nejpoužívanějších kloubů v lidském těle. Je důležitý pro základní činnosti – například 

mluvení, žvýkání a zívání. Je tedy nedílnou součástí každodenního života a při jeho 

onemocnění se kvalita života zcela určitě zhorší.  

Celosvětově postihuje onemocnění TMK nejčastěji osoby ve věku od 20 do 40 let. 

U mužů se dokonce vyskytuje 3krát častěji než u žen [1], [2]. Mezi základní příznaky 

onemocnění TMK patří zvukové projevy (vrzání a lupání v kloubu), funkční omezení 

pohybu dolní čelisti, bolesti TMK a žvýkacích svalů [3].  

Při méně závažných onemocněních se přistupuje ke konzervativní nebo 

miniinvazivní léčbě. Invazivní chirurgická léčba se zahajuje při postižení kloubu 

artrózou, ankylózou, nádorem či při zlomení kloubního. Dochází tedy k náhradě 

postiženého TMK za pomoci totální endoprotézy (TEP) [1]. Hlavním cílem léčby je 

obnovení funkčnosti TMK, potlačení bolesti a prevence před potenciálními 

komplikacemi způsobené daným onemocněním. 

Ačkoli je náhrada TMK pomocí TEP z pohledu klinických studií úspěšná, mohou se 

objevit pooperační komplikace. Díky otěru TEP na artikulační ploše může dojít 

k protržení protézy kloubní jamky, případně může nastat mezní stav lomu TEP či šroubů 

[4]. Aby se těmto jevům předcházelo, dochází k neustálému vývoji TEP. 

V současnosti existují dva druhy výroby TEP - komerční a zakázková (neboli 

patient fitted). Hlavní výhodou komerčně vyráběných TEP je nízká cena. Naopak 

u zakázkově vyráběných TEP je hlavní výhodou možnost zohlednit specifické 

anatomické struktury konkrétního pacienta a tak zajistit její stabilitu. Momentálně se 

výrobou TEP zabývají firmy Zimmer Biomet® [5], TMJ Concepts® [6], Ortho Baltic® [7] 

a OMX Solutions® [8].  

V diplomové práci je na základě rešerše řešené soustavy provedena deformační a 

napěťová analýza komerčně vyráběné TEP pomocí výpočtového modelování metodou 

konečných prvků.  

Obr. 1.1: Totální endoprotéza temporomandibulárního kloubu [146] 



1.1 Historie protéz temporomandibulárního kloubu 

Protézy kloubní jamky 

Jako první se v roce 1840 pokusil o náhradu v oblasti TMK americký chirurg John 

Murray Carnochan. Jeho náhrada se skládala z obyčejného kousku dřeva, který byl vložen 

mezi kloubní hlavici a spánkovou kost [9]. Další chirurgové např. George Fulton Risdon, 

a William Nordholtz Eggers Jr. používali místo kousku dřeva tantalovou fólii. Během 

šedesátých let lékaři Robert W. Christensen a Douglas Morgan začali pro své potřeby 

používat slitinu kobaltu a chromu (CoCr) [10], [11], [12], [13]. 

Kromě kovů se začaly používat i polymerní materiály - silikon nebo 

polytetrafluorethylen (PTFE), které byly použity i pro náhradu kloubního disku. Mezi 

výrobce, kteří používaly polymerní materiály pro náhradu kloubního disku, patřily Vitek 

Proplast-Teflon®
 a Silastic®. Nicméně z hlediska komplikací nemohla být náhrada 

používána in vivo, neboť u ní docházelo k velkému otěru a k akumulaci nežádoucích látek 

v oblasti kloubní jamky. To vedlo ke špatným medicínským výsledkům a následně k 

zastavení výroby [9], [11], [14], [15].  Podobný osud potkal i výrobce Silastic®, který 

musel ukončit svoji výrobu v roce 1993 [10], [16]. 

Protézy kloubní hlavice 

Polymerní materiály byly také používané jako náhrada kloubní hlavice. Hahn v roce 1963 

použil polymethylakrylát (PMMA), který kombinoval se slitinou Vitallium® (slitina Co) 

[17]. V průběhu následujících let byly navrženy další protézy, například náhrada ze slitiny 

CoCr (s povlakem z karbonu) Johnem Kentem a titanová Joramem Ravehem [10], [11]. 

Nicméně díky klinickým studiím [18], [19] se dospělo k závěru, že náhrada samostatné 

hlavice představuje nevyhovující řešení pro léčení onemocnění TMK a bylo doporučeno 

používání totální endoprotézy místo částečné. 

Totální endoprotézy 

Poprvé byla TEP použita v roce 1970 Robertem W. Christensenem et al. (viz obr. 1.2b) 

[11], [20]. Pro kloubní jamku byla použita slitina CoCr, ze které byla také zhotoveno tělo 

protézy kloubní hlavice. Hlavice byla vyrobena z PMMA [12], [13]. Kvůli otěru a úniku 

nežádoucích látek z hlavice do organismu musel být PMMA později nahrazen slitinou 

CoCr [9], [21]. Postupným vývojem došlo v roce 1997 k zhotovení celokovové varianty 

ze slitiny kobalt-chrom-molybden (viz obr. 1.2c). V současnosti je známá pod značkou 

Nexus CMF® [10], [22], [23], [24], [25]. Tento typ TEP byl hojně používán až do roku 

2015, kdy byla jeho výroba zakázána. K zastavení produkce došlo na základě studií, které 

poukazovaly na toxické účinky uvolněných částic z artikulační plochy [26]. TEP od 

výrobce Vitek-Kent® se stala také neúspěšnou (viz obr. 1.2a) [9], [10], [11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2: Totální endoprotézy [56], [22]: a) Vitek-Kent®, b) Christensen (1970),  

c) postupný vývoj protézy kloubní hlavice (úplně vpravo Nexus CMF®) 



 

 POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE 

TMK se řadí mezi nejvytíženější klouby v lidském těle díky jeho zapojení při příjmu 

potravy a mluvení. Stejně jako kyčelní či kolenní kloub muže i TMK postihnout řada 

onemocnění. Může se jednat o artrózu, ankylózu, nádory, infekce a různá traumatická 

poškození. Většina problémů je důsledkem přetěžování, genetických vad nebo stresu. 

Léčbou ve vážných případech je náhrada TMK pomocí totální endoprotézy (TEP).  

Během implantace TEP se pomocí samořezných šroubů k dolní čelisti fixuje protéza 

kloubní hlavice. Díky tomu se mění deformačně-napěťové stavy dolní čelisti, TEP a jejích 

komponent (protéza kloubní jamky, protéza kloubní hlavice a fixačních šroubů).  

Určení těchto stavů je vhodné řešit experimentálně nebo pomocí výpočtového 

modelování. Experimentální řešení je však značně časově náročné a přesahuje rozsah této 

diplomové práce. Výpočtové modelování lze provést analytickou nebo numerickou 

metodou. Ovšem analytická metoda je vzhledem ke složitosti řešené soustavy 

nepoužitelná, neboť úroveň takového modelu by neodpovídala současným možnostem. 

V tomto případě lze tedy pro řešení problému použít pouze výpočtového modelování 

s využitím numerických metod. Pro tento případ bude požita metoda konečných prvků, 

která je v současnosti nejrozšířenější numerická metoda a je podporována řadou 

komerčních softwarů.  

Provedení podrobné rešeršní studie z oblasti řešeného problému, vytvoření 

výpočtového modelu, provedení řešení a následná deformačně-napěťová analýza 

představuje řadu dílčích problému, které je nutné vyřešit. Z hlediska daného problému 

nebudou analyzovány deformačně-napěťové stavy spánkové kosti a fixačních šroubů 

protézy kloubní jamky. Tyto prvky představují pouze vazbu TEP. 

2.1 Formulace problému 

Na základě popisu problémové situace lze problém formulovat takto: 

Provedení rešeršní studie zabývající se problematikou TEP čelistního kloubu 

a provedení deformační a napěťové analýzy dolní čelisti s aplikovanou komerčně 

vyráběnou TEP čelistního kloubu. 

2.2 Cíle řešeného problému 

Cíle diplomové práce: 

1. Provedení rešerše dostupné literatury z oblasti řešeného problému. 

2. Na základě literatury vytvoření výpočtového modelu totální endoprotézy 

čelistního kloubu. 

3. Provedení řešení.  

4. Prezentace a analýza výsledků. 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ZÁKLADNÍ ANATOMIE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU  

3.1 Temporomandibulární kloub 

Čelistní (temporomandibulární) kloub (latinsky articulatio temporomandibularis) patří 

mezi nejkomplikovanější a nejvytíženější klouby v lidském těle. Temporomandibulární 

kloub (TMK) umožňuje pohyb dolní čelisti, jelikož spojuje dolní čelist a nepohyblivou 

spánkovou kost spodiny lebeční. Je složen z části kosti spánkové, dolní čelisti, 

vazivových struktur, kloubního disku, svalů, vazů, nervů a je cévně zásobován. Jako 

jediný kloub vykonává dva druhy pohybů  - posuvný a rotační. Jedná se o kloub párový. 

Pohyb obou kloubů probíhá současně a jakákoli dysfunkce jednoho z nich se projeví i na 

tom druhém [1], [27]. 

 Kraniomandibulární spojení 

Spojení dolní čelisti s lebkou je zcela výjimečné. Je tvořeno dolní čelistí (mandibulae) 

zakončenou kloubní hlavicí (caput mandibulae) a kloubní jamkou (fossa mandibularis), 

která je součástí spánkové kosti (os temporale). Jamka a hlavice jsou odděleny kloubním 

diskem (discus articularis). Celé kloubní spojení je uschováno v kloubním pouzdře 

(capsula articularis) [1]. 

 Kloubní hlavice 

Kloubní hlavice neboli kondyl je zakončením kloubního výběžku dolní čelisti a má 

elipsovitý tvar, který se s věkem mění. Její průměrné rozměry jsou mezi 8 - 10 mm 

tloušťky a 15 - 20 mm šířky. Při pohledu shora podélné osy kondylů svírají společně 

dopředu otevřený úhel 150 - 160° a při pohledu zepředu svírají  s horizontální osou           

20 - 25° [1], [27]. 

Obr. 3.1: Temporomandibulární kloub [141] 

 



 Kloubní jamka 

Kloubní jamka je tvořena konkávní prohlubní spánkové kosti na spodině lebeční. V zadní 

části je ohraničena hrbolkem. Přední část je doplněna kostním výběžkem 

(tuberculum articulare) kosti spánkové [1], [28]. 

 Vazivová chrupavka 

Vazivová chrupavka pokrývá povrch jamky a kloubní hlavice. Nahrazuje hyalinní 

chrupavku, která se nachází v ostatních kloubech. Vazivová chrupavka obsahuje silná 

vazivová vlákna a jen málo chrupavkových buněk, proto se nachází zásadně v kloubech, 

kde jsou kladeny vysoké mechanické nároky. Tato chrupavka se také vyznačuje vysokou 

schopností regenerace. Chrupavka kondylu je zespodu zpevňována množstvím vzhůru 

orientovaných kostěných trnů (spicula). Tyto trny však s přibývajícím věkem ubývají, 

a proto dochází k obrušování chrupavky (viz obr. 3.2) [28], [27]. 

 

 Kloubní disk 

Kloubní disk neboli artikulační ploténka čelistního kloubu, vyrovnává nerovnosti 

v zakřivení styčných ploch. Optimalizuje rozložení tlakových sil, které vznikají při 

žvýkání. Má nepravidelný tvar (uprostřed tenký, na okrajích tlustý) [1], [27]. 

 Kloubní pouzdro 

Kloubní pouzdro uzavírá struktury čelistního kloubu. Plní stabilizační funkci pro kloub. 

Má tvar otevřené nálevky nahoru. Uvnitř nitrokloubního prostoru se nachází kloubní disk, 

který je s kloubním pouzdrem srostlý po celém svém obvodě [29]. 

 Vývoj a změny v průběhu života 

U novorozenců a v raném dětství jsou kloubní plošky kondylu, jamky i kloubního hrbolku 

zploštělé. Výsledkem jsou rozsáhlejší klouzavé pohyby. Novorozenci mají kondyly na 

Obr. 3.2: Změny kostěného podkladu 

chrupavčité plochy s přibývajícím věkem 

[147]( dle [27]) 

a) povrch kloubní plochy 5letého dítěte; detail 

ukazuje velké množství vzhůru orientovaných 

trnovitých výrůstků (spikuly)  

b) povrch kloubní plochy 18letého člověka; lze 

vidět patrné ohlazení spikul 

c) povrch kloubní plochy okolo 67. roku života; 

spikuly jsou zcela ohlazeny a na povrchu jsou 

nerovnosti (šedě) 

 

 



 

stejné úrovni jako horní okraje těla dolní čelisti. S růstem dětí se kondyly formují do 

klasického zakřivení. Toto zakřivení je způsobené rozvojem kloubních ploch (zejména 

jamky). Později se začíná prohlubovat kloubní jamka, dochází ke zvětšování kloubního 

hrbolku a zakřivení povrchů kondylů. V dospělosti (20 – 25 let) by nemělo docházet 

k dalšímu zvětšování dolní čelisti a kondylů. K perforaci (proděravění) kloubního disku 

ve ztenčené části dochází okolo 50 let. Degenerativním změny probíhají ve staří a  mohou 

způsobit roztržení disku [27]. 

3.2 Dolní čelist 

Dolní čelist (latinsky mandibula) je nejsilnější a největší kostí obličejového skeletu. 

Skládá se z parabolicky zakřiveného těla (corpus mandibulae), ze kterého pod 

mandibulárním úhlem (angulus mandibulae) vycházejí dvě ramena (ramus mandibulae). 

Ramena jsou ukončena hlavicí (caput mandibulae), která je součástí TMK, a svalovým 

výběžkem (processus coronoideus), na který se upíná spánkový sval (musculus 

temporalis). Součástí dolní čelisti jsou zuby, které jsou uloženy pomocí zubních lůžek 

v horní části (processus alveoralis) [27]. 

 Změny v průběhu života 

U novorozenců je dolní čelist nízká s úhlem 140 - 150°. Levá a pravá polovina čelisti jsou 

spojeny symfýzou, která během prvního roku života osifikuje1 od dolního okraje směrem 

nahoru. Během prvních dvou let, kdy dochází k růstu bradového výběžku, se mění směr 

bradového otvoru (foramen mentale). V průběhu remodelace (přestavby) dolní čelisti 

dochází k resorpci (odbourávání) vytvořené kosti na přední ploše ramena dolní čelisti 

v oblasti (processus condylaris) a zároveň k apozici2 (zadní hrany ramus mandibulae). 

                                                 
1 Osifikace neboli kostnatění, je přeměna chrupavky či vaziva na kost [143].  

2 Přikládání nově tvořené tkáně ke tkáni starší [143]. 

Obr. 3.3: Dolní čelist [146] 



Tělo čelisti se prodlužuje směrem dozadu. Rameno čelisti se zvětšuje vertikálně a dozadu. 

Úhel dolní čelisti se postupně snižuje. Ve 3 letech má uhel okolo 130° a v dospělosti od 

120° do 125°. Ve stáří následkem různých změn (ztráta zubů, redukce alveolárního 

výběžku) naopak dochází ke zvětšování úhlu zpět na hodnotu přibližně 140°, podobně 

jako tomu bylo u novorozenců (viz obr. 3.4) [27].  

 Nervy  

Nervy jsou svazky paralelních nervových vláken, které zprostředkovávají vedení 

informací z periférie do centrální nervové soustavy. Při rozmělňování potravy snímají 

velikosti tlaků a vysílají zpět signály do mozku. Ten následně aktivuje svaly o vhodné 

síle, která je potřebná při žvýkání. Velmi významným nervem dolní čelisti je dolní 

dásňový nerv (nervus alveoralis inferior), který se větví z nervus mandibularis. Tento 

nerv prochází kanálem dolní čelisti (canalis mandibulae) a spojuje nervovými vlákny 

dolní zuby.. V horní čelisti spojuje nervovými vlákny horní dásňový nerv (nervus 

alveoralis superior), který vychází z nervus maxillaris [30], [31]. 

Obr. 3.4: Vývoj dolní čelisti v průběhu života [28]: 

a) novorozenec, b) tříleté dítě, c) dospělý, d) senior 

Obr. 3.5: Nervy a kanál dolní čelisti [31], [145] 



 

3.3 Spánková kost 

Spánková kost (latinsky os temporale) je párová kost komplikovaného tvaru. Je rozdělena 

na tři části, které srůstají do jedné kosti během prvního roku života. V místech srůstu se 

pak po celý život nacházejí švy a štěrbiny.  

První a hlavní část kosti tvoří kost skalní neboli pyramida (pars petrosa), která 

obsahuje dutiny pro sluchové a rovnovážné ústrojí a kostěné kanálky pro cévy a nervy. 

Druhou částí je šupina kosti spánkové (pars squamosa), z které vybíhá lícní výběžek 

(processus zygomaticus). Pod ním se nachází konkávní jamka (fossa mandibularis).  

Poslední částí je kost bubínková (pars tympanica) [28], [32]. 

 

3.4 Kostní tkáň 

Kost (latinsky os, ossis) je nehomogenní, tvrdá, anizotropní pojivová tkáň žlutobílé barvy 

[33], [34]. Je složena z organické (buňka, matrice) a z anorganické složky (mezibuněčná 

hmota) [28]. Složení kostní tkáně je závislé na mnoha aspektech, především na věku, 

pohlaví a zdravotním stavu. Proto se struktura kostní tkáně může u každého člověka 

lišit [34].  

Kostní tkáň tvoří buňky osteoblastů (osteocyty), osteoklastů, amorfní a vláknitá 

mezibuněčná hmota. Osteoblasty produkují kolagenní vlákna, mezibuněčnou hmotu 

a mineralizují kostní tkáň. Osteoblasty slouží pro tvorbu (přestavbu) kosti. Po určitém 

čase se osteoblasty přeměňují na osteocyty, které regulují hladinu vápníku v tělních 

tekutinách. Osteoklasty uvolňují prostor pro nově se tvořící kostní tkáň [28], [33]. 

Mezibuněčnou hmotu tvoří osteoid (ossein). Tato ústrojná složka je tvořena pomocí  

svazků kolagenních vláken, které jsou spojeny základní amorfní hmotou. Do osteidu se 

ukládá neústrojná (minerální) složka, která je tvořena krystalky solí. Ústrojná složka je 

sama osobě pružná a měkká. Kost bez ústrojné složky je velmi pevná, tvrdá, ale křehká. 

Obr. 3.6: Spánková kost [146] 



Neústrojné složky s věkem přibývá, a proto je ve stáří kost křehčí. Poměr ústrojné 

a neústrojné složky se s věkem mění a má vliv na mechanické vlastnosti kosti [28], [33]. 

Kost (mimo kloubní plochy) je na vnějším povrchu obalena vazivovou membránou 

(okosticí), která pomocí krevních cév dodává kosti potřebné živiny. Pod okosticí se 

nacházejí dva typy kostní tkáně. Prvním typem je pevná kompaktní kost (kortikála) 

a druhým houbovitá kost (spongióza). V lidském skeletu je kostní tkáň zastoupena 

přibližně z 80 % kortikálou a z 20 % spongiózou [33], [35]. 

 Kortikální kostní tkáň 

Kortikální kostní tkáň (kortikála) je na povrchu kosti a je budována vlivem vnějšího 

působení sil. Má lamelární strukturu. Skládá se z osteonů (Haversovy systémy), které jsou 

uspořádány do válcových útvarů. Ve středu osteonu se nachází Harversův kanálek, na 

jehož vnitřní ploše se nachází endost. Endost je 

vrstva kolagenního vaziva na vnitřním povrchu 

kosti. Jeho hlavní funkcí je výživa kostní tkáně. 

Harversovým kanálkem procházejí cévky, 

nervová vlákna a řídké kolagenní vazivo. 

Kanálek je spojen s povrchovou vazivovou tkání 

kosti, okosticí (periostem) i s kostní dření. Periost 

je pomocí Sharpeyho vláken přichycen ke kosti. 

Harversovy kanálky propojují s periostem 

Volkmanovy kanálky, které procházejí lamelami 

osteonu [35], [36]. 
Obr. 3.8: Kortikála (100x zvětšeno) [36] 

Obr. 3.7: Kostní tkáň [139] 

 



 

 Spongiózní kostní tkáň   

Spongiózní kostní tkáň (spongióza) tvoří výplň kortikální kostní tkáně. Je složena 

z totožných buněk jako kortikála, osteonů (Haversových soustav) a ostecytů. Liší se ale 

svojí trámečkovou (pórovitou) strukturou. 
Trámce jsou tenké, ploché a jejich stavba je 

obdobná jako stavba osteonu. Dutiny spongiózní 

kostní tkáně jsou vyplněny kostní dření. Některé 

trámce s větší tloušťkou dokonce tvoří trubicovitě 

uspořádané Haversovy systémy jako v kompaktní 

kostní tkáni. Směry trámců jsou orientovány ve 

směru vnějšího zatížení. Z tohoto důvodu dochází 

při jakémkoliv mechanickém namáhání ke změně 

struktury.  Zatížené trámce spongiózy se stávají 

mohutnějšími zatímco ty nezatížené se ztenčují a 

odbourávají [28], [35].  

 

 Modelace a remodelace kostní tkáně (Frostova hypotéza) 

 Biologickou odezvu v kostní tkáni na mechanické zatěžování popisuje Frostova 

mechanostat3 hypotéza [37]. Tato hypotéza předpokládá odezvu, při které se kostní tkáň 

přizpůsobuje na dané zatížení, a to z důvodu zabránění jejího strukturního selhání. 

V oblastech nízkého přetvoření (resp. napětí) dochází ke ztrátě (resorpci) kostní tkáně 

a naopak k růstu (modelaci) v oblastech největšího přetvoření [38]. Frost rozdělil chování 

kostní tkáně v závislosti na přetvoření do čtyř oblastí (viz obr. 3.10). Přetvoření na 

horizontální ose je udáváno v mikrostrainech4. Prahové hodnoty jsou ovlivněny 

genetickou výbavou jedince. Nabývají odlišných hodnot pro různé kosti [39]. Existují 

však klinické studie, které podporují navržené intervaly a hraniční hodnoty jednotlivých 

oblastí [37], [40] [41], [42] [43], [44], [45]. 

                                                 
3 Slovo mechanostat představuje přirovnání k termostatu se zpětnou vazbou. 

4 1000 με = přetvoření 0,1%, tzn. přetvoření ε = 0,001 

Obr. 3.9: Spongióza (40x zvětšeno) [36] 

Obr. 3.10: Prahové hodnoty přetvoření pro různé stavy zatěžování [31], [37], [39], [41], [151], [152]  



První oblast je ohraničena hodnotou 50 - 200 με a představuje nedostatečné namáhání 

kosti, kdy dochází k úbytku kostní tkáně. Tento stav je prokázán u astronautů a pacientů 

s imobilizovanou končetinou po dobu delší než tři měsíce [46].  

Další oblast představuje fyziologický stav, při kterém dochází k rovnováze mezi 

modelací a remodelací. Kostní tkáň se nachází v tzv. klidovém stádiu. Tato oblast je 

ohraničena hodnotou 2000 - 2500 με. Hodnoty v této oblasti jsou ideální pro okolí 

implantátů [46]. 

V oblasti mírného přetížení dochází k mikro-poškození (mikrozlomeninám), což 

vyvolá aktivitu osteoklastů a dochází k nárůstu kostní tkáně. Prahové hodnoty přetvoření 

v této oblasti jsou v rozmezí 3000 - 4000 με. Pevnost a hustota kostní tkáně se může 

snížit, a proto je nutná zvýšená opatrnost při zatěžování v této oblasti [46]. 

Poslední oblast představuje patologické přetížení. Na toto přetížení reaguje kostní 

tkáň výstavbou velkého množství hmoty. Vytvořená hmota je sice pevná, ale méně pružná 

a křehká [31]. K porušení a lomu kostní tkáně dochází nad prahovou hodnotou 25000 με. 

 Klasifikace hustoty kostní tkáně 

Stabilita aplikovaného fixátoru v kostní tkáni je určena hustotou kostní tkáně [47]. 

Hustota určuje počet dřeňových dutin přítomných v kostní tkáni. Klasifikací kostí se 

zabývali v roce 1985 autoři Leckholm a Zarba, kteří ji rozdělli do kategorií D1 až D4  

(viz obr. 3.11) dle poměrného zastoupení kortikály a spongiózy [48]. 

 

 Tloušťka kortikální kosti dolní čelisti 

Tloušťka kortikály (tk) dolní čelisti je z hlediska stability fixace totální endoprotézy velmi 

podstatná. Převážně nabývá hodnot v rozmezí 1,4–1,7 mm (viz obr. 3.12) [49]. 

Obr. 3.11: Klasifikace hustoty kostní tkáně dle Lechkolma a Zarby [148] 

Obr. 3.12: Průměrné hodnoty tk dolní čelisti [49] 



 

Předchozí obrázek poukazuje na hodnoty tloušťky kortikály, která je nejnižší 

v laterálním směru (na vnitřní straně) dolní čelisti, a to ve střední až zadní části těla 

a ramene dolní čelisti. Naopak nejvyšších hodnot dosahuje na přední části těla dolní 

čelisti. 

3.5 Žvýkací svaly 

Žvýkací svaly (masculi masticatores) plní jako hlavní funkci zavírání úst (elevace). 

Jelikož jsou žvýkací svaly párové, jsou rozloženy po obou stranách čelisti [33]. Mezi 

svaly, které se účastní elevace řadíme zevní sval žvýkací (m. masseter), spánkový sval 

(m. temporalis), vnitřní křídlový sval (m. pterygoideus lateralis) a zevní křídlový sval (m. 

pterygoideus medialis) [27]. 

 

• Zevní sval žvýkací je silný sval dělící se na část povrchovou a hlubokou. 

Povrchová část se upíná na dolní polovině, hluboká na horní polovině ramena 

a úhlu dolní čelisti. Hlavní funkcí tohoto svalu je zavírání a posun úst vpřed 

[27], [33].  

• Spánkový sval se skládá ze tří částí - přední, střední a zadní. Upíná se na svalovém 

výběžku (processus coronoideus) dolní čelisti. Vykonává posun úst do stran 

a vpřed [27], [33]. 

• Vnitřní křídlový sval se skládá z vnitřní a vnější hlavy. Je upnut na dolní polovině 

linguální strany dolní čelisti. Je dominantní při zavírání a posunu úst vpřed či při 

třecích pohybech během žvýkání [27], [33]. 

• Vnější křídlový sval je složen z horní a dolní hlavy. Horní hlava se upíná na 

kloubním pouzdře a disku, dolní na fovea pterygoidea. Koná hlavní funkci při 

posunu úst do stran a vpřed [27], [33]. 

 

 

 

 

Obr. 3.13: Žvýkací svaly [141] (dle [140]) 

 



 Kinematika temporomandibulárního kloubu a dolní čelisti 

Čelistní kloub jako jediný kloub v těle vykonává dva typy pohybů. Umožňuje dolní čelisti 

konat rotaci a translaci (většina pohybů však probíhá jejich kombinací). Při rotačním 

pohybu je disk stlačován, při translačním je protahován a zkracován. Oba typy pohybů 

TMK jsou znázorněny na Obr. 3.14 níže [27].  

Mezi základní pohyby dolní čelisti patří: 

• Elevace (addukce) 

Zavírání úst je umožněno díky žvýkacím svalům (m. masseter, m. pterygoideus medialis, 

m. pterygoideus lateralis, m. temporalis). Při tomto pohybu nejprve dochází k posuvu 

disku vzad spolu s kloubní hlavicí. Při uvolnění m.  pterygoideus lateralis se kloubní disk 

vrací až do kloubní jamky. Díky přirozené viskoelasticitě je disk schopen měnit tloušťku 

během posuvu mezi kloubními plochami. Konečná fáze elevace dolní čelisti končí 

v základní okluzní poloze dolní čelisti [27], [50]. 

• Deprese (abdukce) 

Otevírání úst je pohyb opačný vůči elevaci, který je prováděn za pomoci svalů 

(m. digastricus, m. mylohyoideus a m. geniohyoideus). Při otevírání úst kloubní hlavice 

nejprve rotuje kolem horizontální osy (šarnýrové osy).  V momentě, kdy jsou řezáky od 

sebe přibližně 10 mm, hlavice spolu s diskem provádějí pohyb dopředný translační, až se 

při maximální depresi kloubní hlavice dostane na vrchol kloubního hrbolku, popřípadě 

mírně za vrchol [1], [27], [28]. 

• Protruzní exkurze (propulze) 

Protruzní exkurze (protruze) neboli posun dolní čelisti vpřed ze základní polohy vpřed. 

Kloubní hlavice vykonávají pohyb pouze translační, a to vpřed a dolů. Během pohybu se 

zapojují svaly m. pterygoidei lateralis, z části i m. masseter a m. pterygoideus medialis 

[27], [50]. 

• Retruzní exkurze (retropulze) 

Retruzní exkruze (retruze) dolní čelisti koná posun ze základní polohy směrem vzad. Je 

to pohyb opačný vůči propulzi. Svaly účastnící se retropulze jsou m. temporalis, hluboká 

část m. masseter a m. digastricus. Tento pohyb nemá žádný zvláštní funkční význam [27], 

[50]. 

• Laterální exkurze (lateropulze) 

Obr. 3.14: Translační a rotační pohyb temporomandibulárního kloubu [147] (dle [50]) 



 

V tomto případě jde o přičný pohyb dolní čelisti ze základní polohy do stran (doprava 

nebo doleva). K laterální exkruzi dochází zejména působením svalu m. pterygoideus 

lateralis, který stahuje kloubní hlavici na tzv. balancující (nepracující) straně čelisti. 

Tento pohyb není zcela funkční, při žvýkání se vždy kombinuje s depresí [27], [50].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.15: Základní pohyby dolní čelisti [146] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CHIRURGICKÁ LÉČBA  

V případech, kdy konzervativní léčba TMK (nákusné dlahy,  analgetika, termoterapie 

rehabilitačním cvičení nebo masáž svalů) či miniinvazivní (artrocentéza, artroskopie aj.) 

nepřináší uspokojivé výsledky, se přistupuje k chirurgické léčbě. Jedná se o vývojové 

anomálie, traumata (zlomenina kloubního výběžku), nádory, ankylóza, artróza a perforaci 

kloubního disku. Při operaci je nutné brát samozřejmě zřetel na anatomické struktury, 

které jsou v okolí kloubu. Po provedeném chirurgickém zákroku je nutná dlouhodobá 

rehabilitace [1], [51]. 

4.1 Vážná onemocnění 

Mezi základní příznaky onemocnění TMK patří zvukové projevy (vrzání a lupání 

v kloubu), funkční omezení pohybu dolní čelisti, bolesti TMK a žvýkacích svalů [3]. 

V současnosti se vychází z tzv. multifaktoriální teorie5. Závažná onemocnění, u kterých 

je nutná náhrada TMK pomocí TEP, jsou uvedeny dále. 

 Artróza 

Patří mezi degenerativní onemocnění a je 

nejčastějším nezánětlivým onemocněním 

TMK. Artróza je primárně důsledkem 

degenerativní změny kostí a chrupavek, 

což může způsobit dočasnou až trvalou 

dislokaci či perforaci disku. K jejímu 

vzniku dochází sekundárně po infekci, 

traumatu nebo po jiném strukturálním 

poškození kloubní chrupavky. Artróza 

TMK je zobrazena na obr. 4.2 na 

následující straně [52]. 

                                                 
5 Na vzniku onemocnění se nepodílí pouze jedna příčina, ale jejich kombinace [1]. 

Obr. 4.2: Artróza TMK [146] 

Obr. 4.1: Příklady miniinvazivní léčby: a) artrocentéza (laváž - výplach zánětlivých látek v kloubu), 

b)artroskopie (prohlédnutí vnitřní části kloubu, odběr vzorků a provedení některých operačních 

výkonů) [146], [51] 



 Ankylóza 

U této nemoci dochází k pevnému spojení (vazivové nebo kostní) mezi dolní čelistí 

a spánkovou kostí (viz Obr. 4.3). Mezi příznaky patří omezené či zcela znemožněné 

otevírání úst (hypomobilita) a omezení rozsahu do protrakce i laterotruze. Nejvýrazněji 

se projevuje omezením deprese dolní čelisti pod 30 mm, čímž se kvalita života podstatně 

zhoršuje (omezení příjmu potravy, mluvení, atd.). Ankylóza může být projevem 

prodělaného makrotraumatu, nebo způsobena infekcí nebo revmatoidní artritidou. Může 

postihnout TMK také z neznámé příčiny. 

Její výskyt je vyšší do desátého roku 

života. V tomto věku ještě není dolní 

čelist zcela vyvinuta. Následkem 

ankylózy je omezen růst čelisti na 

postižené straně, což způsobí deformaci 

obličeje. Léčba spočívá v odstranění 

kostního spojení a následném provedení 

náhrady TMK za pomoci TEP. U 

ankylózy TMK dochází velmi často 

k opakovanému objevení onemocnění 

(recidivě) [1], [53], [54]. 

 

 Nádorové onemocnění 

Nádory v oblasti čelistního kloubu mohou být 

primárně-benigní, primárně-maligní nebo 

sekundární, které prorůstají z okolí či jsou 

metastázemi z jiných oblastí těla. Charakter nádoru 

lze často odhadnout z rentgenového snímku. Nádory 

TMK mohou vyvolat klinické příznaky společné 

všem temporomandibulárním poruchám (bolest, 

dysfunkci, zduření, atd.). Benigní nádory způsobují 

postupné zvětšování TMK, což zapříčiní deformaci 

obličeje a následně nedokonalý styk zubů při skusu 

(viz Obr. 4.4). Chirurgická léčba spočívá v resekci 

postižené části a použití TEP. U tohoto onemocnění 

je recidiva onemocnění je velmi vzácná [55], [32]. 

 

 

 

4.2 Náhrada temporomandibulárního kloubu 

Náhrada TMK představuje veliký zásah do organismu člověka. Cílem je obnovení 

funkčnosti dolní čelisti a zlepšení kvality života pacienta. Jako každý chirurgický zákrok 

i náhrada TMK nese svá rizika (alergie na kovy, bakteriální kontaminace, fraktura, 

opotřebení či koroze TEP) [56], [57]. Pro rekonstrukci TMK se používají následující dva 

typy náhrad. 

Obr. 4.4: Deformace dolní čelisti způsobená 

benigním nádorem [146] 

Obr. 4.3: Ankylóza TMK [146] 



 

 Autologní 

U autologního typu náhrad se používá kostní štěp 

(např. z kyčelní, žeberní či klíční kosti). Hlavní 

výhodou této náhrady je povaha bioinertního 

(plně akceptovatelný organismem) materiálu 

a minimální finanční náklady. Nevýhodou je 

rozsáhlejší zákrok (kvůli odběru kostního štěpu), 

odmítnutí kostního štěpu organismem (kvůli 

rozdílné anatomii kostního štěpu a samotného 

TMK) nebo pokračující rozvoj degenerativních 

změn po operaci. Autologní náhrada se používá 

pouze u dětí z důvodu její schopnosti přizpůsobit 

se růstu skeletu dítěte, čímž se snižuje nutnost 

další operace. [1], [58]. 

 

 Aloplastické 

Mezi aloplastické náhrady řadíme náhradu částečnou, která představuje samostatnou 

protézu kloubní jamky (viz Obr. 4.6). Nejvíce používaná varianta aloplastické náhrady je 

TEP, která zahrnuje obě komponenty, tzn. protézu kloubní hlavice i kloubní jamky (viz 

Obr. 4.6). Nevýhodou těchto typů náhrad je jejich finanční náročnost. Na druhou stranu 

TEP má mnoho výhod například pouze jeden operační zákrok, zastavení rozvoje 

degenerativních změn a především velká úspěšnost zlepšení kvality života pacienta [1], 

[58]. Podrobnější informace týkající se TEP budou uvedeny v příští kapitole diplomové 

práce. 

4.3 Implantace totální endoprotézy 

Implantace je provedena v celkové anestezii. Doba operace trvá přibližně 2 až 5 hodin. 

Postup implantace lze rozdělit do následujících bodů [22], [59], [60]: 

• Provedení dvou řezů, kterými dojde k odhalení čelistního kloubu, ramena a úhlu 

dolní čelisti. Pomocí retraktorů dochází k izolaci kloubu a čelisti, tak aby nedošlo 

k poranění okolních nervů a cév. (viz obr. 4.7a). 

• V dalším kroku se pomocí skalpelu provede resekce žvýkacího svalu v oblasti 

úhlu a do výšky jedné třetiny ramene dolní čelisti (viz obr. 4.7b). 

Obr. 4.5: Autologní náhrada [146] 

Obr. 4.6: Částečná a totální náhrada [146] 



• Následně se provede osteotomie6 kloubní hlavice ve dvou krocích. V prvním (viz 

obr. 4.7c) dochází k odstranění vrchní části (cca 1 mm) a ve druhém (viz obr. 4.7d) 

dochází k odstranění kloubního výběžku (cca 5 - 7 mm). Spolu s kloubním 

výběžkem je odstraněn vnější křídlový sval. 

• Při další části implantace se provádí obrušování kloubní jamky za pomocí 

diamantového pilníku (viz obr. 4.7e) tak, aby došlo k vytvoření rovné plochy, na 

kterou se ukládá protéza kloubní jamky. Pilník lze také použít k obroušení 

nerovností na rameni dolní čelisti. Následně je provedena fixace kloubní jamky 

pomocí samořezných šroubů (viz obr. 4.7f). 

• Následuje fixace čelisti v okluzi pomocí drátů (viz obr. 4.7g), aby mohlo dojít ke 

správnému umístění protézy kloubní hlavice vůči kloubní jamce. Následně je 

provedeno předvrtání děr pro samořezné šrouby, kterými se fixuje protéza kloubní 

hlavice (viz obr. 4.7h). Při zavádění šroubů je nutné brát zřetel na dolní dásňový 

nerv. 

• Posledním bodem implantace je odstranění fixačních drátů a uzavření operované 

oblasti pomocí stehů. 

Přibližně týden po zákroku dochází k odstranění stehů. Po dobu čtyř týdnů od 

provedení operace se pacientovi doporučuje pouze měkká strava. Velmi důležité je 

i rehabilitační cvičení, které se provádí do dosáhnutí maximální hodnoty deprese 

(přibližná vzdálenost mezi řezáky 30 – 35 mm) [59], [60]. 

 

 

                                                 
6 Jde o tzv. protětí kosti za účelem jejího zkrácení [22]. 

Obr. 4.7: Průběh implantace TEP: a) provedení řezů, b)resekce žvýkacího svalu, c)první osteotomie, 

d) druhá osteotomie, e) obrušování jamky a čelisti, f) fixace protézy kloubní jamky g) fixace čelisti 

v okluzní pozici h) fixace protézy kloubní hlavice [59] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.8: Rentgenové snímky s aplikovanou TEP [22], [149] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY  

Náhrady TMK se skládají z protézy kloubní hlavice (dále PKH) a protézy kloubní jamky 

(dále PKJ). Poprvé byla totální endoprotéza (TEP) použita v roce 1970 [11], [20]. 

V osmdesátých letech minulého století došlo k rozšíření výroby TEP. Velkou část 

produkce zastával výrobce Vitek-Kent® (aplikace 26 000 pacientů) [61]. Bohužel nebyly 

začátky vývoje TEP úspěšné (průměrná životnost byla pouze 2 - 3 roky) [62]. 

V současnosti je úspěšnost aplikace TEP mnohem vyšší. Největší nároky jsou kladeny 

především na zvolený materiál, který musí být biokompatibilní7, schopný osteointegrace8, 

odolný proti otěru, dostatečně mechanicky odolný a částice vzniklé jeho opotřebením 

nesmí poškozovat okolní tkáně v těle9 [63]. 

5.1 Komerční výroba 

Jedná se o výrobu TEP, které jsou na trhu dostupné pouze v omezených velikostech. Tyto 

velikosti jsou odvozeny na základě průměrných anatomických hodnot. V současné době 

existuje pouze jedna TEP od výrobce Zimmer Biomet® (dříve Biomet® Microfixation). 

Do roku 2015 disponovala komerční výrobou TEP i společnost Nexus CMF®. Ta byla 

ovšem zakázána na základě klinických studií, které poukazovaly na toxické účinky 

uvolněných částic z artikulační plochy kloubní jamky a hlavice [26]. Výhody a nevýhody 

tohoto typu výroby TEP jsou uvedeny v tab. 5.1. 

 

 

 

 Zimmer Biomet® 

PKH je vytvořena ze slitiny kobaltu, chromu a molybdenu (CoCrMo) nebo slitiny titanu 

Ti6Al4V. Na vnitřní straně těla protézy je nanesena vrstva čistého Ti pro zvýšení 

osteointegrace. Je vyráběna ve dvou variantách. Standardní varianta má velikost 45, 50, 

55 mm a úzká velikost 45 a 50 mm. PKJ je vyrobena z polymeru UHMWPE. Vyrábí se 

ve třech velikostech (malá, střední a velká). Na artikulační ploše hlavice a kloubní jamky 

je poloměr křivosti hlavice podobně veliký jako poloměr křivosti jamky, a to z důvodu 

zaručení dostatečné pohyblivosti dolní čelisti. Fixace obou komponent TEP je vyřešena 

pomocí samořezných šroubů ze slitiny titanu Ti6Al4V [56], [57], [65], [66]. 

                                                 
7 tzn. biologicky snesitelný a stabilní (nenarušuje metabolismus, nezpůsobuje biodegradaci) 

8 Přímé strukturální a funkční spojení mezi kostní tkání a povrchem zatíženého implantátu [142]. 

9 netoxický, nekarcinogenní, nealergenní a neradioaktivní 

Tab. 5.1: Výhody a nevýhody komerční výroby [64]  

Výhody Nevýhody 

Nižší cena Potenciální omezení pohybu dolní čelisti 

Okamžitá dostupnost 
Nutná zkušenost operatéra z hlediska 
stabilizace TEP vzhledem k variabilitě anatomie 
pacienta 



 

5.2 Zakázková výroba  

Momentálně se jedná o nejvíce zastoupený typ výroby TEP. Pomocí tohoto typu výroby 

se pacientovi vytvoří TEP s ohledem na anatomické struktury, patologii TMK 

a požadavky chirurga. Zakázková (neboli patient fitted) TEP se volí v momentě, kdy 

dochází k opakovanému selhání nebo nemožnosti použití komerčně vyráběné TEP 

(například z hlediska složité anatomie pacienta) [64]. Celý proces výroby je zobrazen 

pomocí diagramu (viz obr. 5.2). 

 

V prvním kroku výroby TEP se pomocí počítačové tomografie (CT) a 3D tisku vytvoří 

plastický model soustavy dolní čelisti a lebky. Na základě anatomie pacienta jsou pak 

navrženy 3D modely obou komponent. Pro výrobu samotné PKH se využívá nejčastěji 

aditivní technologie DMLS10 (Direct Metal Laser Sintering), která umožňuje vytvoření 

                                                 
10 Požadovaný tvar implantátu je získán postupným spékáním kovového prášku. 

 

Obr. 5.2: Výrobní proces zakázkové výroby [67]  

Obr. 5.1: Zimmer Biomet® [66] 



 

detailní struktury. Protéza kloubní jamky je vyrobena pomocí pětiosé metody obrábění11 

[67]. Výhody a nevýhody tohoto druhu výroby jsou uvedeny v tab. 5.2. 

 

 

 

 TMJ Concepts® 

U této TEP je PKJ vyrobena z dvou materiálů. Vrchní (fixační část) je vyrobena z čistého 

Ti a spodní (artikulační část) z polymeru UHMWPE. Rameno PKH je zhotoveno ze 

Ti6Al4V a hlavice ze slitiny CoCrMo. Obě protézy jsou fixovány pomocí  samořezných 

šroubů ze slitiny titanu Ti6Al4V [56], [57], [68]. 

 

 

                                                 
11 Umožňuje obrobit dílec z více stran na jedno upnutí či obrábět tvarové plochy jinak nevyrobitelné. Obrábí 

tvarové plochy břity kulové frézy v místě s předepsanou geometrií, a to za nastavených řezných podmínek. 

Výhody Nevýhody 

Odpovídá anatomickým strukturám pacienta Vyšší cena 

Dobrá stabilita TEP Možnost více operací (odstranění předešlé TEP) 

Vyšší úspěšnost obnovení funkčnosti dolní 
čelist 

Zdlouhavá výroba (8 až 12 týdnů) 

Omezené přizpůsobení při operaci (kladen velký 
důraz na přesnost výroby) 

Tab. 5.2: Výhody a nevýhody zakázkové výroby [64] 

Obr. 5.3: TMJ Concepts® [144], [150] 



 OMX Solutions® 

Jedná se o výrobce pocházejícího z Austrálie. PKH je opět vyrobena ze slitiny Ti6Al4V 

a pro PKJ je použit polymer UHMWPE. Velikost obou komponent je zvolena na základě 

anatomie pacienta. Umístění šroubů je navrženo vzhledem k okolním anatomickým 

strukturám. Nadměrná velikost hlavice je vybrána z důvodu lepšího rozložení 

kontaktního tlaku na artikulační ploše. Podobně jako u výrobce Zimmer Biomet® je na 

vnitřní straně PKH, z důvodu lepší osteointegrace, nanesena vrstva čistého Ti. Volený 

materiál pro šrouby výrobce neuvádí [60], [69]. 

 Ortho Baltic® 

Tento výrobce pocházející z Litvy a jako jediný v Evropě výrábí TEP pro náhradu TMK. 

Používá osvědčené materiály podobně jako předešlí výrobci. Pro PKH je použita slitina 

Ti6Al4V a pro PKJ polymerní materiál UHMWPE. Materiál šroubů výrobce 

nespecifikuje [67]. 

 

Obr. 5.4: OMX Solutions® [60], [69] 

Obr. 5.5: Ortho Baltic® [67] 



 

5.3 Materiály 

Všechny používané materiály pro zhotovení TEP musí nutně splňovat biologické 

a mechanické požadavky [63], [11]. 

 Ultravysokomolekulární polyethylen (UHMWPE) 

Zkratka UHMWPE pochází z anglického spojení slov ultra-high-molecular-weight 

polyethylen. Tento biokompatibilní polymer byl poprvé použit v chirurgii v roce 1962 

[70]. Během pěti desetiletí používání proběhla celá řada vylepšení materiálu, které měli 

za následek zlepšení mechanických vlastností [70], [71]. V současnosti se tento materiál 

vyznačuje vynikající biokompatibilitou, dobrými kluznými vlastnostmi, odolností proti 

otěru a vyhovujícími mechanickými vlastnosti, což z něj činí ideální materiál pro výrobu 

nosných artikulačních komponent [72]. V oblasti náhrady TMK pomocí TEP byla 

z tohoto materiálu poprvé vyrobena protéza kloubní jamky výrobcem TMJ Concepts® 

v roce 1990, následně i výrobcem Zimmer Biomet® [10], [70], [71].  

Protože se materiál používá jako artikulační komponenta vůči protéze kloubní 

hlavice, má volený materiál a jeho opracování výrazný vliv na míru otěru a velikosti 

koeficientu tření. Pokud má protilehlý materiál hladší povrch je opotřebení nižší, než když 

je protilehlý materiál hrubší. Také tělní tekutiny, které obklopují TEP, pomáhají snižovat 

míru otěru [70]. Potenciální problémy způsobené otěrem povrchů mohou být potlačeny 

zvýšením minimální tloušťky kloubní jamky [73]. Ke zvýšení odolnosti proti otěru také 

napomáhá ozáření ionizujícím zářením (gama záření nebo urychlené elektrony), kdy 

dochází k zesíťovaní polymeru (vzájemné propojení molekul do trojrozměrné sítě), čímž 

dojde ke zvýšení odolnosti vůči otěru [72], [74].  

Dalším problémem je oxidace materiálu (oxidativní degradace), která je způsobena 

reakcí polymeru s kyslíkem nebo jeho reaktivními sloučeninami. Díky této oxidaci 

dochází ke zhoršení užitných vlastností materiálu [72]. Tento jev se eliminuje pomocí 

tepelných úprav, které likvidují zbytkové radikály po ozáření, které urychlují oxidativní 

degradaci [72], [74]. V současné době je tento polymer nejpoužívanější materiál k výrobě 

protézy kloubní jamky [75].  

 Slitiny kobaltu 

Tyto slitiny se vyznačují především vysokou pevností, tvrdostí a odolností vůči korozi či 

opotřebení [76], [77]. Jak již bylo uvedeno, výrobce Nexus CMF® produkoval 

celokovovou TEP ze slitiny CoCrMo (Vitallium®). Nicméně některé klinické studie 

prokázaly, že uvolněné částice z artikulační plochy jamky a hlavice jsou toxické pro 

okolní tkáně [78], [79]. Navíc docházelo k velkému zvýšení přítomnosti Co a Cr 

v organismu [80]. Celkový objem uvolněných částic u celokovového typu je však menší, 

než u kombinace materiálů UHMWPE/CoCrMo. Nicméně stále nebyly prokázány 

negativní účinky uvolněného materiálu UHMWPE pro lidský organismus. V současnosti 

smějí pouze výrobci Zimmer Biomet® a TMJ Concepts® používat slitinu CoCrMo pro 

výrobu TEP. 

 Titan a jeho slitiny 

Titan disponuje vysokou pevností, odolností proti korozi, nízkou hustotou 

a biokompatibilitou [76], [81]. Ti je velmi dobře tolerovaný lidským organismem 

a v optimálním případě je schopen i oseointegraci s kostí [76], [81], [82], [83]. Poprvé 

byl Ti v oblasti náhrady TMK použit v roce 1976 [10]. Slitina titanu Ti6Al4V patří v 



současnosti k nejpoužívanějším materiálům pro TEP.  Tato slitina představuje 50 % 

veškeré produkce titanu. Patří do skupiny  / slitin, které obecně obsahují vyšší  

stabilizujících prvků (cca 4 – 6 hm. %). Al snižuje v matrici hustotu slitiny a stabilizuje 

a zesiluje  fázi. Vyšší podíl  stabilizujících prvků umožňuje vyloučení  fázových polí, 

což má za následek zvýšení pevnostních charakteristik. Rozšíření této slitiny je dáno 

vysokou mezí pevnosti, odolností proti korozi, creepu a únavovým lomům [84]. Horší 

vlastností je ale vysoký koeficient tření. Proto dochází k úpravám povrchu TEP 

(v artikulační oblasti), díky kterým se zlepšuje odolnost vůči opotřebení [76].  

Z hlediska častého použití slitiny Ti6Al4V pro kloubní implantáty byla provedena 

studie [85], kde byly sledovány velikost otěru a koeficient tření f v kombinaci 

s materiálem UHMWPE. Daná studie uvádí porovnání  neupraveného a upravenému 

povrchu slitiny ve čtyřech různých variantách (modifikace tepelnou oxidací, oxidační 

difúzí, uhlíkovým povlakem a ionizací dusíkem). Povrch UHMWPE byl ošetřen brusným 

papírem (zrna z karbidu křemíku) a vyleštěn pomocí hliníkové pasty. Jako mazivo mezi 

třecími plochami byla použita voda. Naměřené průměrné hodnoty statického koeficientu 

tření f pro jednotlivé varianty úpravy povrchu Ti6Al4V jsou uvedeny v tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3:Hodnoty statického koeficientu tření 

pro různé úpravy povrchu slitiny Ti6Al4V [85] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrch Ti6Al4V f [-] 

Bez úpravy 0,1100 

Tepelná oxidace 0,0175 

Oxidační difúze 0,0095 

Povlak z karbidu 0,0600 

Ionizace dusíkem 0,0365 

f – statický koeficient  tření 



 

 REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY Z OBLASTI 
ŘEŠENÉHO PROBLÉMU  

V této kapitole byla provedena rešerše u renomovaných článků pro získání podstatných 

informací týkající se řešeného problému. 

6.1 Klinické studie náhrady TMK pomocí TEP čelistního kloubu 

• Total reconstruction of the temporomandibular joint. Up to 8 years of 

follow-up of patients treated with Biomet® total joint prostheses 

A. Westermark (2010) [86] 

V této klinické studii bylo sledováno 12 pacientů po dobu 2 až 8 let. U pacientů, kteří 

trpěli ankylózním onemocněním došlo ke zvýšení rozsahu otevírání úst z 3,8 mm na 30,2 

mm. Po náhradě TMK byly odstraněny bolesti a problémy s příjmem potravy. Nebyly 

zjištěny žádné trvalé poruchy či pooperační komplikace.  

• Comparison of 2 temporomandibular joint total joint prosthesis systems   

L. Wolford et al. (2003) [68] 

Tato klinická studie porovnávala dvě skupiny pacientů. První skupina podstoupila 

rekonstrukci TMK pomocí TEP firmy Nexus CMF® a druhá pomocí TMJ Concepts®. 

Závěrem studie bylo konstatováno, že skupina pacientů s TEP TMJ Concepts® 

prokazovaly lepší výsledky. 

Další klinické studie TEP čelistního kloubu byly provedeny v článcích autorů A. 

Lippincott (1998) et al.  [87], L. Wolford et al. (2003) [88] a L. Mercuri (2007) et al.  [89]. 

6.2 Velikost stykové síly při skusu 

Součástí výpočtového modelu je model zatížení, kdy v případě dolní čelisti se jedná o 

žvýkání. Při okluzi (skusu) horní a dolní čelisti vzniká styková síla, při které jsou 

aktivovány žvýkací svaly. Měření stykových (okluzních) sil je prováděno různými 

metodami. Síly se měří buď za přítomnosti různých druhů potravy, měřícího zařízení 

nebo naprázdno. Hodnoty sil se liší 

v závislosti na tom, zda dochází při okluzi 

ke kontaktu jednoho či více zubů a v jaké 

oblasti (špičáky, řezáky, premoláry, 

moláry – viz obr. 6.1) a v neposlední řadě i 

na věku a pohlaví jedince. Obecně muži 

dosahují vyšších hodnot něž ženy [90]. 

Průměrná síla je u mužů přibližně 700 N 

a u žen 500 N [91], [92]. Avšak v odborné 

literatuře se hodnoty maximální stykové 

síly pohybují v rozmezí 70 až 1200 N [90]. 

Běžné žvýkací síly jsou několikrát menší 

(na jeden zub v rozmezí 60 - 150 N) při 

žvýkání potravin jako je mrkev, sušenka 

nebo maso [93], [94]. Pro měření 

stykových sil se dříve používal přístroj 
Obr. 6.1: Dělení zubů dle tvaru [146], [153]  



gnatodynamometr, což bylo měřící zařízení fungující na základě pákového mechanismu. 

V průběhu let došlo k vyvinutí citlivých elektronických zařízení, tlakových filmů apod. 

[95]. 

Velký vliv na velikost stykové síly má i tuhost přijímané potravy. Pokud je 

předmětem žvýkání tvrdé sousto, tak dochází k vyšší aktivitě svalů, což má za následek 

zvýšení stykové síly. Při větším příčném průřezu sousta, pak roste velikost kontaktní 

plochy mezi zuby a soustem [96]. Při žvýkání křehké potravy nastává situace, kdy po jeho 

rozdrolení dochází k samovolnému zavírání dolní čelisti. Nicméně v  literatuře se uvádí, 

že při této situaci síla ve svalech velmi rychle klesá, čímž se zbrzdí rychlost zavírání 

čelisti a k impaktu nedojde [97]. 

• Maximum voluntary molar bite force in subjects with normal occlusion 

S.Varga et al. (2011) [98] 

V tomto odborném článku byly měřeny maximální skusové síly v oblasti pravých i levých 

prvních molárů dolní čelisti. Výzkumu se zúčastnilo 60 uchazečů ve věku 15 až 18 let, 

kteří měli normální (zdravý) skus. Rozsah měřícího přístroje byl 0 – 1000 N s přesností 

± 1 N. Pro muže a ženy ve věku 15 let byla naměřena síla 522,3 ±181,7 N, respektive 

465,1 ± 234,6 N. Pro uchazeče staršího věku pak u mužů 777,7 ± 78,7 N a u žen 

481,6 ± 190,4 N.  

• Maximum bilateral masticatory forces in patients with and without pain 

H. Weisskircher (2013) [99] 

Další studie byla provedena za použití elektromyografie12 (EMG) na 154 pacientů ve 

věku od 9 do 87 let. Pro jednostranný (unilaterální) skus byly naměřeny průměrné 

maximální síly o hodnotě 188 ± 103 N, pro oboustranný (bilaterální) skus pak 376 ± 176 

N. Naměřené hodnoty byly pro obě pohlaví téměř totožné.  

6.3 Výpočtové modelování v biomechanice 

V odborné literatuře je při řešení biomechanických problémů v oblasti dolní čelisti 

nejčastěji používáno výpočtové modelování s využitím numerické metody konečných 

prvků. Při vytváření výpočtového modelu je definován model uložení a zatížení. Model 

uložení je reprezentován zamezením vertikálního posuvu v oblasti zubů (špičáky, řezáky, 

premoláry a moláry), kde je modelován skus. Dále pak jsou zamezeny všechna natočení 

                                                 
12 Elektromyografie je metoda měřící elektrické signály žvýkacích svalů při jejich aktivaci. 

Obr. 6.2: Měřící přístroj firmy T-Scan® [154], [155] 



 

a posuvy v oblasti TMK. Model zatížení je v literatuře definován předepsáním 

jednotlivých žvýkacích sil, které při modelovaném skusu působí. Tuto variantu modelu 

zatížení a vazeb použili autoři J. G. Nelson (1986) [100], T. W. P Korioth (1994) [101],         

I. Ichim (2007) [102] a A. Vajgel (2013) [103]. 

• Three dimensional computer modeling of human mandibular biomechanics 

J. G. Nelson a Hannam A. G. (1986) [100] 

V této dizertační práci   určeny směry a velikosti žvýkacích sil pro jednotlivé typy skusu. 

V práci jsou definovány váhové koeficienty pro jednotlivé svaly. Tento koeficient určuje 

míru aktivity daného svalu při uvažovaném skusu čelisti a je určen zvlášť pro pracující 

(oblast skusu – žvýkání sousta) a balanční stranu (nežvýkání sousta).  

• Deformation of the Human Mandible During Simulated Tooth Clenching 

T. W. P. Koritoh a Hannam A. G. (1994) [101] 

V tomto článku autoři řeší problém deformace dolní čelisti při různých typů skusu pomocí 

výpočtového modelování metodou konečných prvků a navazují na předešlou práci autora 

Nelsona [100].  V práci jsou uvedeny směrové kosiny pro směr X, Y a Z jednotlivých 

svalů, a to z důvodu možného definování žvýkacích sil do složek dle daného souřadného 

systému. 

 Výpočtové modelování při řešení problému související s aplikací TEP 
čelistního kloubu 

• Biomechanical analysis of a temporomandibular joint condylar prosthesis 

during various clenching tasks 

H. Huang et al. (2015) [104] 

Ve studii byla provedena deformačně-

napěťová analýza dolní čelisti s aplikací 

protézy kloubní hlavice na pravé straně čelisti. 

Bylo analyzováno šest různých variant skusu 

dolní čelisti. Model geometrie PKH byl 

vytvořený na základě morfologie TEP firmy 

Nexus CMF®. Model vazeb byl definován tak, 

že došlo k zamezení všech posuvů a natočení 

v oblastech hlavice PKH a kloubní hlavice na 

levé straně čelisti. Dále byly zamezeny 

všechny posuvy a natočení a v oblasti řešeného 

skusu. Pro model zatížení byly převzaty 

hodnoty z práce Koriotha [101]. Model 

zatížení a vazeb je znázorněn na obr. 6.3. 

Studie poukazuje na podstatný vliv různé 

varianty skusu na deformačně-napěťové stavy 

řešené soustavy. 

 

 

Obr. 6.3: Použitý model zatížení (označen 

červeně) a model vazeb (označen žlutě) [104] 



• Christensen vs Biomet Microfixation alloplastic TMJ implant: Are there 

improvements? A numerical study 

A. Ramos a M. Mesnard (2015) [25] 

V této práci byla provedena porovnávací deformační a napěťová analýza aplikace TEP 

firmy Zimmer Biomet® a Nexus CMF® na pravé straně dolní čelisti. Model geometrie 

dolní čelisti, lebky, kloubní chrupavky a kloubního disku byl vytvořen na základě snímků 

z počítačové tomografie (CT). Byly vytvořeny dva modely geometrie (viz obr. 6.4). 

 

Byl uvažován homogenní, izotropní a lineárně pružný model materiálu pro všechny 

prvky řešené soustavy. Při fixaci PKH u obou typů TEP byly použity bikortikální šrouby. 

Na základě provedené deformačně-napěťové analýzy autoři v závěru uvádějí přívětivější 

výsledky u TEP firmy Zimmer Biomet®. 

Další odborné články, které řeší problematiku aplikace TEP čelistního kloubu pomocí 

výpočtového modelovaní metodou konečných prvků jsou práce autorů A. R. Chowdhury 

et al. (2011) [105], A. Ramos a M. Mesnard (2014) [106], W. E. Abel et al. (2015) [107], 

D. Ackland et al. (2015) [108] a Y. L. Rodrigues et al. (2018) [109]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4: Použitý model geometrie 



 

 SYSTÉM PODSTATNÝCH VELIČIN 

Základním objektem řešeného problému je dolní čelist (spojená na levé straně 

prostřednictvím TMK ke spánkové kosti) a TEP a její komponenty (PKJ, PKH a šrouby), 

která je spojena s dolní čelistí a částí spánkové kosti na pravé straně čelisti (pravá a levá 

strana je brána z pohledu pacienta). Mechanické namáhání soustavy je způsobené aktivací 

žvýkacích svalů při okluzi dolní čelisti na horní čelist.  

K řešení deformačně-napěťových stavů je nutné vybrat ty prvky, které jsou z hlediska 

řešení problému podstatné [110]. Z tohoto důvodu nebyla provedena deformační 

a napěťová analýza kostní tkáně spánkové kosti a fixačních šroubů protézy kloubní 

jamky. Tyto prvky představují pouze vazbu TEP.  

Podmnožiny systému podstatných veličin  () obsahují tyto veličiny: 

 - objekt 

Objektem diplomové práce je dolní čelist s aplikovanou komerčně vyráběnou TEP 

čelistního kloubu. 

Podmnožina S0 – okolí objektu: 

• spánková kost 

• horní čelist 

• levý TMK 

• zuby 

• měkké tkáně (žvýkací svaly, nervy, cévy, sliznice, kůže) 

Podmnožina S1 – geometrie a topologie objektu: 

• geometrie a topologie šroubů a TEP 

• geometrie a topologie dolní čelisti a spánkové kosti 

Podmnožina S2 – podstatné vazby objektu v okolí: 

• vazby na okolní tkáně 

• artikulační plocha mezi kloubní hlavicí a jamkou TEP 

• vazby protézy kloubní jamky na spánkovou kost 

• vazby protézy kloubní hlavice na dolní čelist 

• vazby šroubů na kostní tkáň 

• vazby žvýkacích svalů na dolní čelist 

• kontakt zubů dolní a horní čelisti 

Podmnožina S3 – aktivace objektu z okolí: 

• působení žvýkacích svalů na pravé moláry v okluzi (statický tlak) 

• silové působení na čelistní kloub 

Podmnožina S4 – ovlivňování objektu: 

• koeficienty tření (kostní tkáň/TEP, šrouby/TEP, PKJ/PKH) 

• rozmístění a počet šroubů 

• fixační poloha TEP 

• maximální síla skusu 



• teplota 

• typ skusu 

• odstranění zevního křídlové svalu při implantaci TEP   

Podmnožina S5 – vlastnosti prvků struktury objektu: 

• geometrické  a materiálové charakteristiky TEP a kostní tkáně 

Podmnožina S6 – procesy na objektu a jeho stavy: 

• Řešení je provedeno na makroúrovni, proto je tato podmnožina prázdná. 

Podmnožina S7 – projevy (chování) objektu: 

• deformační: vektor posuvů, tenzor přetvoření 

• napjatostní: tenzor napětí 

Podmnožina S8 – důsledky projevů objektu: 

• modelace/remodelace kostní tkáně 

• mezní stav lomu kosti v důsledku překročení prahové hodnoty redukovaného 

přetvoření (Frostova hypotéza) 

• mezní stav pružnosti/lomu TEP nebo šroubů 

 

Procesy a veličiny jsou stochastické. Lze však pro ně vytvořit deterministický model, 

který je uvažován u všech řešených prvků. Kvůli složitosti dynamického modelu je použit 

model statický. Z hlediska řešené deformačně-napěťové analýzy nejsou podstatné 

následující prvky: 

• měkké tkáně 

• levý TMK 

• zuby 

• závit na fixačním šroubu PKJ 

• spongiózní kostní tkáň spánkové kosti 

• změna teploty v okolí 

Model materiálu všech prvků byl uvažován jako homogenní, izotropní a lineárně 

pružný. V rámci rozsahu diplomové práce nebyla u spongiózní kostní tkáně dolní čelisti 

modelována trámečková struktura.  

7.1 Výběr metody řešení 

Má práce řeší přímý problém. Vstupem do algoritmu řešení jsou vlastnosti okolí (S0), 

určitá topologie a geometrie objektu (S1), vazby objektu na okolí (S2), aktivace objektu 

(S3), jeho ovlivňování (S4) a vlastnosti prvků struktury objektu (S5). Výstupem 

z algoritmu, tedy řešením, jsou procesy a stavy objektu (S6), jeho projevy (S7) a důsledky 

(S8).  

Práce je zaměřena na deformačně-napěťovou analýzu dolní čelisti a TEP a jejích 

komponent (PKJ, PKH a šrouby PKH). Řešení daného problému je možné provést 

experimentálně nebo pomocí výpočtového modelování. Experimentální řešení je však 

značně časově náročné a přesahuje rozsah této diplomové práce. Výpočtové modelování 

lze provést analytickou nebo numerickou metodou. Analytická metoda je vzhledem ke 

složitosti výpočtového modelu nepoužitelná. Proto se pro řešení použije numerická 



 

metoda konečných prvků. Řešení bylo provedeno na ÚMTMB s využitím licence 

softwaru ANSYS [111].  

7.2 Výběr vstupních hodnot do metody řešení 

Jelikož se jedná o problém přímý, tak vstupní veličiny musí být známé, změřitelné nebo 

nějakým statickým zpracováním změřené, vypočítané a ověřené. Pro řešený problém to 

jsou geometrické a materiálové charakteristiky dolní čelisti, spánkové kosti, TEP a jejích 

komponent. Dále pak vazby mezi jednotlivými prvky soustavy a zatížení dolní čelisti při 

okluzi na pravé moláry. Hodnoty uvedených veličin byly získány na základě rešeršní 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ  

Výpočtový model je složen z model geometrie, modelu materiálu, modelu vazeb 

a modelu zatížení. Jednotlivé modely ovlivňují konečné výsledky řešení, na což je nutné 

brát zřetel při konečném vyhodnocování.  

8.1 Model geometrie 

Byl vytvořen model geometrie obsahující dolní čelist, spánkovou kost, protézu kloubní 

jamky (dále jen PKJ), protézu kloubní hlavice (dále jen PKH) a fixační šrouby. Model 

geometrie dolní čelisti a spánkové kosti byl vytvořen pomocí snímků, které byly získány 

pomocí zobrazovací metody CT (počítačová tomografie). Snímky byly následně za 

pomoci sofistikovaného softwaru převedeny na formát STL (síťový model). STL modely 

byly následně pomocí CAD softwarů CATIA [112] a SolidWorks [113] převedeny na 

objemové modely. Model geometrie implantátu a šroubů byl vytvořen v CAD softwaru 

SolidWorks na základě poskytnutých informací z katalogu výrobce. Podrobnější popis 

vytváření modelů geometrie je popsán v následujících kapitolách. 

 Model geometrie dolní čelisti a spánkové kosti 

Poskytnuté CT snímky (dolní čelisti viz obr. 8.1a, lebky viz obr. 8.1b)  ve formátu 

DICOM z Anatomického ústavu v Brně byly zpracovány pomocí segmentace obrazu 

a byl vytvořen síťový model (STL) pomocí STL Model Creatoru. Tento program byl 

vyvinut na ÚMTMB [31]. Podrobné manuály pro práci s tímto program jsou k dispozici 

na webové stránce [114].  

 

Model geometrie dolní čelisti obsahuje kortikální a spongiózní kostní tkáň. 

Segmentace obrazu byla provedena ve dvou krocích. V prvním kroku nebyl rozlišován 

typ kostní tkáně. Ve druhém byla segmentována pouze spongióza pravé poloviny čelisti, 

která byla následně zrcadlena kolem středové roviny. Geometrie spongiózy je tedy 

totožná pro obě strany čelisti. Po provedení segmentace byla data vyexportována ve 

formátu STL (viz obr. 8.2). 

Obr. 8.1: CT snímky v transversální rovině: a) dolní čelist b) lebka 



Vytvořený STL model byl nejprve importován do CAD softwaru CATIA, kde byly 

provedeny kosmetické úpravy (zaslepování děr a čištění modelu). Čelist byla poté 

rozdělena dle roviny symetrie a následné úpravy byly prováděny pouze na polovině 

čelisti. V dalším kroku byla čelisti rozdělena na rovinné řezy, díky kterým vznikly plochy 

opisující tvar čelisti (viz obr. 8.2b). Tento plošný model byl následně ve formátu IGES 

importován do CAD softwaru SolidWorks. V tomto modeláři došlo k proložení 

rovinných řezů křivkami a odebrání zubů (nejsou z hlediska řešeného problému 

podstatné). Pomocí spojení profilů došlo k vytvoření objemového modelu ve formátu XT 

(viz obr. 8.2c). Obdobný postup byl použit i pro tvorbu spongiózy. Konečný model dolní 

čelisti byl vytvořen tak, že od plného modelu čelisti byl odečten model spongiózy (touto 

operací došlo k vytvoření kortikály) a následně byl vložen objemový model spongiózy 

znova. Po tomto kroku došlo ke vzniku pravé strany dolní čelisti (viz obr. 8.2c), ta byla 

následně zrcadlena dle symetrické roviny a byl vytvořen celý model dolní čelisti.  

Model geometrie spánkové kosti byl vytvořen podobnými postupy jako tvorba 

geometrie dolní čelisti. Nejprve byl vytvořen STL model celé lebky z CT snímků (viz 

obr. 8.3a). Tento STL model byl importován přímo do modeláře SolidWorks, kde bylo 

použito rozšíření programu (Scan to 3D). Byl nejprve vyselektován mrak bodů 

(ohraničená oblast viz obr. 8.3a), ze kterého byla následně vytvořena spánková kost 

v oblasti kloubní jamky TMK. Model spánkové kosti je tvořen pouze kortikální kostí 

Deformační a napěťové stavy se na tomto modelu nebudou vyhodnocovat (byl vytvořen 

pouze v rámci modelování vazby protézy kloubní jamky - obr. 8.3b).  

Obr. 8.2: Tvorba modelu geometrie dolní čelisti: a) síťový model b) plošný model 

c) objemový model 

Obr. 8.3: Tvorba modelu geometrie spánkové kosti: a) síťový model b) objemový model 



 

 Model geometrie totální endoprotézy 

Pro řešení problému byl vytvořen model geometrie TEP o přibližných rozměrech na 

základě katalogu výrobce Zimmer Biomet® [66], [115]. TEP se skládá z PKH a PKJ (viz 

obr. 8.4 a obr. 8.5). Všechny hrany modelů geometrie byly opatřeny zaoblením o 

poloměru 0,2 – 0,3 mm. Díry PKH pro šrouby jsou modelovány jako hladké (bez závitu 

– uvažuje se třecí kontakt mezí dírou a dříkem šroubu). Poloměr křivosti kloubní jamky 

na artikulační ploše je větší než u kloubní hlavice. 

 Model geometrie šroubů 

Model geometrie šroubu, který je použit pro fixaci PKJ, byl modelován jako jednoduchý 

válcový tvar bez závitu (viz obr. 8.6b). Na tomto šroubu v oblasti kloubní jamky nebude 

prováděna deformačně-napěťová analýza, a proto je detailní geometrie šroubu z hlediska 

Obr. 8.4: Model geometrie protézy kloubní hlavice (rozměry v mm) 

Obr. 8.5: Model geometrie protézy kloubní jamky (rozměry v mm) 



řešeného problému nepodstatná. Byl vytvořen šroub o přibližných rozměrech, které byly 

převzaty z katalogu výrobce [66]. Průměr hlavy šroubu a její délku výrobce neuvádí. Pro 

vymodelování šroubu byl nejprve vytvořen náčrt a následně pomocí funkce rotace došlo 

k vytvoření válcového tělesa. 

 Pro tvorbu modelu geometrie samořezného šroubu sloužící k fixaci těla PKH bylo 

z hlediska řešeného problému nutné uvažovat závit. Výrobce bohužel v katalogu 

neposkytuje žádné znázornění tohoto šroubu a ani ho není možné dohledat v dostupné 

literatuře. Model geometrie tohoto šroubu o přibližných rozměrech byl  odvozen 

z katalogu [116] (stejný výrobce – jiná aplikace). Závit nebyl modelován až k hlavě 

šroubu. Jeho délka byla volena tak, aby pouze zasahoval skrze kostní tkáň. Průměr závitu 

a celková délka šroubu byla převzata z katalogu [66]. Konečný model je zobrazen na obr. 

8.6a. 

Při tvorbě šroubu se závitem bylo nejprve vymodelováno jednoduché válcové těleso. 

Následně byla vytvořena šroubovice s roztečí 1 mm na válcové ploše šroubu. Dále byl 

vytvořen profil závitu, pomocí kterého byl následně funkcí odebrání profilu tažením po 

křivce vytvořen závit na válcové ploše. Výběh závitu byl udělán podobným způsobem za 

použití šroubovice se zvětšujícím se průměrem. Dále byly pomocí funkce vysunutí 

a kruhové pole vymodelovány dvě drážky na špičce šroubu. V posledním kroku došlu 

k zaoblení všech ostrých hran.  

 Model geometrie aplikované totální endoprotézy 

Byla uvažována aplikace TEP na pravou stranu dolní čelisti (viz obr. 8.7), z toho důvodu 

došlo u modelu geometrie dolní čelisti k odstranění pravého kloubního výběžku. Na 

spánkové kosti a dolní čelisti byla odebrána část kosti k vytvoření dosedacích ploch, 

o které byly následně opřeny obě protézy. 

PKJ byla fixována za pomocí pěti monokortikálních šroubů. Toto rozložení šroubů 

představuje časté řešení fixace jamky [66]. Pro fixaci PKH bylo měněno rozmístění pěti 

fixačních šroubů (viz obr. 8.9). Bylo vytvořeno šest modelů geometrie. Konfigurace A 

představuje běžné rozmístění šroubů [66]. Poté byly vytvořeny díry o průměru 2,2 mm, 

které se provádějí během implantace. Kolem vzniklých děr byla vytvořena kruhová 

plocha z důvodu možnosti lokálního zjemnění sítě pro detailnější analýzu přetvoření 

v kostní tkáni. Následně byly do příslušných otvorů vloženy bikortikální samořeznými 

šrouby o délce 8 mm. V posledním kroku byly vytvořeny díry ve spánkové kosti a dolní 

čelisti odečtením objemů šroubů. 

  

Obr. 8.6: Model geometrie fixačních šroubů (rozměry v mm): a) pro protézu kloubní hlavice, 

b) pro protézu kloubní jamky 



 

  

Obr. 8.7: Řešené konfigurace umístění šroubů (A až F) 8.9: 

Obr. 8.9: Umístění šroubů v kostní tkáni a řez artikulační oblastí 8.8: 

Obr. 8.8: Model geometrie aplikované totální endoprotézy 8.7: 



8.2 Model materiálu 

 Model materiálu kostní tkáně 

Mechanické vlastnosti kostní tkáně se v průběhu života jedince neustále mění. Jsou 

ovlivněny věkem, pohlavím, umístěním kosti v těle, teplotou, obsahem minerálů, 

množstvím vody, onemocněním atd. [31], [117]. 

Určování mechanických vlastností kostní tkáně lze provést pomocí zdánlivé hustoty, 

která se určuje na základě Housfieldových jednotek (HU). Tyto jednotky představují 

útlum získaný z vyšetření počítačovou tomografií. Ze zdánlivé hustoty lze dle 

následujících vztahů vypočítat Youngův modul pružnosti E [118]. 

𝑍𝑑á𝑛𝑙𝑖𝑣á ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎: 𝜌 = 1,14265 ∙ 𝐻𝑈 + 309,4935 [
𝑘𝑔

𝑚3
]

𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖: 𝐸 = 0,0242 ∙ 𝜌1,777 [𝑀𝑃𝑎]
 

Pro modelování kostní tkáně je možné použít izotropní lineárně pružný model 

materiálu, který je popsán dvěma nezávislými materiálovými parametry (modul pružnosti 

E a Poissonovo číslo µ). Na mikroskopické úrovni mají spongiózní a kortikální kostní 

tkáň stejné vlastnosti [119], [120], [121]. Touto problematikou se na makroskopické 

úrovni zabývala řada autorů (viz tab. 8.1). Naměřené hodnoty se lišily díky odlišnosti 

z hlediska provedení experimentu a stavu vzorku.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji je citován homogenní, izotropní a lineárně pružný model [123], [132], 

[133], [134], [135], [136], [137] s materiálovými charakteristikami 13 700 MPa (µ = 0,3) 

pro kortikální tkáň a 1 370 MPa (µ = 0,3) pro spongiózní tkáň. V této práci budou použity 

tyto materiálové charakteristiky. 

 Model materiálu totální endoprotézy a šroubů 

Materiály byly zvoleny na základě informací z katalogu výrobce [66]. Pro PKJ byl 

polymerní materiál UHMWPE, pro PKH  a fixační šrouby titanová slitina Ti6Al4V. Při 

zatěžování TEP a fixačních šroubů může nastat mezní stav pružnosti (případně mezní 

Tab. 8.1: Naměřené hodnoty Youngova modulu pružnosti E a Poissonova čísla µ 

kortikály a   spongiózy pro dolní čelist 

 
Autor 

Kortikála Spongióza 

E [MPa] µ [-] E [MPa] µ [-] 

Apicella [122] 15000 0,250 1500 0,290 

Bratu [123] 13700 0,300 1370 0,300 

Carter [124] 13760 0,300 7930 0,300 

Clason1 [125] 5476 0,250 646 0,250 

Clason2 [125] 5658 0,270 786 0,270 

Gei [126] 13700 0,300 1370 0,300 

Jones [127] 13800 0,260 345 0,310 

Kober [128] 13300 0,224 1330 0,224 

Lin [129] 14800 0,300 690 - 9500 0,300 

Tanaka [130] 13700 0,300 7930 0,300 

Tanne [131] 8000 0,300 137 0,300 

1 – vysušená kost, 2 - nevysušená kost 

(8.1) 
 

(8.2) 



 

stav lomu). Pro určení těchto stavů je nutné znát hodnoty meze kluzu σk a meze pevnosti 

Rm. Z hlediska únavového lomu pak mez únavy σc. Hodnoty mezních hodnot slitiny jsou 

uvedeny v Tab. 8.2: Mechanické vlastnosti slitiny Ti6Al4Vtab. 8.2. 
 

  Tab. 8.2: Mechanické vlastnosti slitiny Ti6Al4V [138] 

 

 

 Hodnoty použitých materiálových charakteristik 

U všech prvků řešené soustavy byl uvažován homogenní, izotropní a lineárně pružný 

model materiálu. Hodnoty materiálových charakteristik (Youngův modul pružnosti E a 

Poissonovo číslo µ) použitých materiálů jsou v tabulce tab. 8.3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Model vazeb 

Při řešení problému pomocí MKP je nutné jednoznačně určit těleso v prostoru, které je 

zajištěno zvolením vhodných okrajových podmínek. Došlo k zamezením posuvů 

a natočení ve všech směrech (fixed support) na kloubní hlavici levé strany čelisti 

a zamezení posuvu (displacement) ve směru osy Z v oblasti pravých molárů. Zvolené 

okrajové podmínky korespondují s odbornou literaturou, která se zabývala podobnou 

problematikou [137], [139]. Použité okrajové podmínky jsou zobrazeny na obr. 8.10. 

Mez kluzu 
σk [MPa] 

Mez pevnosti   
Rm [MPa] 

Mez únavy1   
σc [MPa] 

825 895 620 

1 – mez únavy byla určena pro symetrický cyklus pro 107 cyklů 

 Tab. 8.3: Materiálové charakteristiky modelu materiálu  

Materiál E [MPa] µ [-] 

Kortikální kost [123] 13 700 0,30 

Spongiźní kost [123] 1 370 0,30 

Ti6Al4V [138] 110 000 0,30 

UHWMPE [109] 500 0,29 

Obr. 8.10: Okrajové podmínky řešené soustavy 



Při řešení daného problému byla modelována situace, kdy ještě nedošlo ke zhojení 

kostní tkáně po provedeném zákroku. Proto byl uvažován třecí kontakt (frictional) mezi 

kostní tkání a ostatními komponentami řešené soustavy (vyjma fixačních šroubů pro PKJ) 

se statickým koeficientem tření f = 0,2 [137]. Tření mezi šrouby a PKH bylo uvažováno 

s hodnotou f = 0,1 [109]. Kloubní jamka a šrouby byly spojeny pevnou vazbou (bonded 

- formulace MPC). MPC bylo také nastaveno pro spojení objemů kortikály. Pro prvky 

soustavy PKH a PKJ bylo uvažováno tření, kde byl nastaven f  rozdílných hodnot. Mezi 

komponentami implantátu PKH a PKJ byly měněny hodnoty f od 0,01 do 0,11 (viz tab. 

8.4). Maximální hodnota f byla převzata z literatury [85]. Různé hodnoty tření jsou 

uvažovány z důvodu postihnutí vlivu technologického zpracování povrchu slitiny. 

Technologické úpravy se provádějí především kvůli snížení míry otěru, což je jeden 

z hlavních aspektů zvyšující životnost TEP.  
 

Tab. 8.4: Přehled definovaných kontaktů 

Typ kontaktu Kontaktní pár f [-] 

MPC spongióza1 kortikála1 - 

MPC šroub PKJ spánková kost - 

MPC šroub PKJ PKJ - 

frictional šroub PKH PKH 0,1 

frictional šroub PKH spongióza/kortikála 0,2 

frictional PKH kortikála 0,2 

frictional PKJ kortikála 0,2 

frictional PKJ PKH 0,01; 0,03; 0,05; 0,07; 0,09; 0,11 

1 – spongióza a kortikála zde představuje kostní tkáň dolní čelisti; f – statický koeficient tření,      
PKJ – protéza kloubní jamky, PKH – protéza kloubní hlavice 

Obr. 8.11: Definované kontakty řešené soustavy 

 

 



 

8.4 Model zatížení 

Vnější silové zatížení řešené soustavy dolní čelisti s TEP je realizováno pomocí 

žvýkacích svalů, které aktivně působí při skusu (okluzi) horní a dolní čelisti v oblasti 

pravých molárů. Úpony jednotlivých svalů byly vytvořeny na základě rešeršní studie 

v programu SolidWorks pomocí funkce rozdělovací křivka. Z hlediska implantace TEP 

na pravou část dolní čelisti nebyl do modelu zatížení zahrnut vnější křídlový sval. Tento 

sval se upíná na kloubní výběžek, který se při implantaci odstraňuje (viz kapitola 4.3).  

Problematikou určování velikostí sil a jejich směrů se zabýval Nelson a následně pak 

Korioth et al. Hodnoty směrů (vyjádřené pomocí směrových kosinů) jednotlivých svalů 

použité pro tvorbu modelu zatížení jsou uvedeny v tab. 8.5. Zvolený souřadný systém, 

který je znázorněn na obr. 8.12. 

Jednotlivé síly svalů se v pracích těchto autorů počítají na základě následujícího 

vztahu. 
 

(XMi ∙ K) ∙ EMGMi = Mir
 

Veličina Mir ve vztahu 8.3 představuje výslednou sílu v konkrétním svalu pro určitý 

druh okluze (interkuspální pozice13, oboustraný molárový, řezákový skus, jednostranný 

špičákový, jednotranný molárový). Veličina XMi představuje příčný průřez jednotlivého 

svalu a K je síla působící na jednotku průřezu svalu. Součin (𝑋𝑀𝑖 ∙ 𝐾) představuje tedy 

celkovou sílu svalu. EMGMi určuje míru aktivity (váhové koeficienty) svalů při 

konkrétním typu okluze. Svaly jsou pak rozděleny na pracující stranu (PS – žvýkání 

sousta) a balanční stranu   (BS – žvýkaná bez sousta). Hodnoty celkových sil ve svalech 

a váhových koeficientů pro PS a BS jsou uvedeny v tab. 8.5. 

 

Po vynásobení žvýkacích sil váhovými koeficienty byly vypočteny konečné hodnoty 

velikosti sil. Tyto velikosti byly následně rozděleny do tří navzájem kolmých směrů 

(složek). Konečné velikosti složek žvýkacích sil pro osu X, Y a Z byly získané 

vynásobením směrovými kosiny (viz tab. 8.5). Složky sil pro jednotlivé síly jsou uvedeny 

                                                 
13 pozice, při které  dochází mezi  protilehlými  zuby  na horní a  dolní  čelisti k maximálnímu počtu kontaktů 

Tab. 8.5: Váhové koeficienty a směrové koeficienty jednotlivých svalů [101] 

Sval 
Celková síla ve 
svalech F [N] 

Váhový koeficient EMGMi Směrové kosiny 

PS BS cos-X cos-Y2 cos-Z 

ŽP 190,4 0,72 0,6 0,419 0,207 0,884 

ŽH 81,6 0,72 0,6 -0,358 0,546 0,758 

VK1 174,8 0,84 0,6 0,373 -0,486 0,791 

SP 158,0 0,73 0,56 0,044 0,149 0,988 

SS 95,6 0,66 0,67 -0,500 0,222 0,837 

SZ 75,6 0,59 0,39 -0,855 0,208 0,474 

ZK 66,9 0,3 0,65 0,757 -0,630 -0,174 

1 – hodnoty pro vnitřní i vnější hlavu, 2 – pro směry svalů pravé strany čelisti je zapotřebí změnit znaménko 
ŽP – žvýkací povrchový, ŽH – žvýkací hluboký, VK – vnitřní křídlový, SP – spánkový přední, SS – spánkový střední, 
SZ – spánkový zadní, ZK – zevní křídlový 
 

(8.3) 



v tab. 8.6. Pro všechny modely geometrie byl použit stejný model zatížení. Výsledný 

model zatížení je znázorněn na obr. 8.12. 

 

 

8.5 Diskretizovaný model geometrie 

Model geometrie je diskretizován pomocí sítě elementů o konečné velikosti. Vytváření 

sítě probíhá v preprocessoru, kde je dle požadavků uživatele možné nastavení různých 

parametrů sítě. Pro tvorbu diskretizační sítě byl použit 10 uzlový prvek SOLID187, který 

má tři stupně volnosti (posuv X, Y, Z). V definovaných oblastech kontaktů byly použity 

dvojice elementů CONTA174 a TARGE170. Prvek CONTA174 pro kontaktní (contact) 

Tab. 8.6: Složky žvýkacích sil pro pracující a balanční stranu (PS a BS) 

Sval 

PS BS 

FX FY FZ FX FY FZ 

ŽP 57,44 -28,38 121,19 47,87 23,65 100,99 

ŽH -21,03 -32,08 44,53 -17,53 26,73 37,11 

VK 54,77 71,36 116,14 39,12 -50,97 82,96 

SP 5,07 -17,19 113,96 4,03 13,65 90,54 

SS -31,55 -14,01 52,81 -32,03 14,22 53,61 

SZ -38,14 -9,28 21,14 -25,21 6,13 13,98 

ZK1 - - - 32,92 -27,40 -7,57 

1 - tento sval se upíná na kloubní výběžek, který se při implantaci odstraňuje, proto do konečného 
modelu zatížení není uvažován 
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Obr. 8.12: Model zatížení 



 

těleso a prvek TARGE170 pro protilehlé (target) těleso.  Na plochách, které jsou zatížené 

žvýkacími silami byly vygenerovány prvky SURF154.  

Z důvodu, že je nejčastěji dosaženo nejvyššího napětí a přetvoření na povrchu těles, 

byla zjemněna síť pouze na povrchu entit, a to pomocí funkce face sizing. Velikosti 

objemových elementů pod povrchem byla vygenerována automaticky softwarem.  

Konečné velikosti elementů byly zvoleny na základě provedené citlivostní analýzy, při 

které docházelo k zjemňování v celých objemech nebo lokálně v kritických místech. Při 

těchto parametrech sítě (velikosti elementů jsou uvedeny v tab. 8.7) se již hodnoty 

sledovaných veličin neměnily. Finální diskretizovaný model geometrie konfigurace A je 

zobrazen na obr. 8.13. Počty uzlů se pohybují v rozmezí od 1827301 do 1851121 

a elementů od 1062025 do 1071700. 
 

  Tab. 8.7: Velikosti elementů u jednotlivých entit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entita Velikost elementu [mm] 

Dolní čelisti - oblast A, šrouby PKJ 0,5 

Dolní čelisti - oblast B, spánková kost 1,0 

Dolní čelisti - oblast C 2,0 

Plochy kolem kostních děr 0,2 

Díra v kosti1 0,08 

PKH 0,2 (lokálně 0,1) 

Šrouby PKH hlavy 
 

0,2 

Šrouby PKH závit  0,08 (lokálně 0,02-0,04) 

PKJ  0,4 (lokálně 0,2) 

1 – kortikála i spongióza, PKH – protéza kloubní hlavice, PKJ – protéza 
kloubní jamky 

Obr. 8.13: Diskretizavaný modelu geometrie pro variantu konfigurace šroubů A 

(včetně detailu velikosti elementů otvoru v kostní tkání) 



8.6 Nastavení řešiče 

Jednotlivé parametry řešiče byly ponechány základním nastavením (program controlled). 

Pro řešení byl nastaven iterační řešič PCG s přesností 1e-4. Byla provedena citlivostní 

analýza posuvů řešené soustavy ve všech směrech. Byla vyhodnocována odchylka mezi 

výpočty řešené se zapnutím/vypnutím velkých deformací. Maximální rozdíl byl vypočten 

pro posuv ve směru osy Z o hodnotě 0,9 %. Tento rozdíl lze považovat za nepodstatný a 

pro konečné výpočty bylo ponecháno nastavení řešiče bez zapnutí velkých deformací z 

důvodu šetření výpočetního času.  

Řešení bylo provedeno na počítači ÚMTBM o parametrech Intel Xeon E5-1650v4, 

RAM DDR4 128 GB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.14: Diskretizovaný model geometrie TEP (včetně detailu velikosti elementů na šroubu) 



 

 PREZENTACE A ANALÝZA  VÝSLEDKŮ 

V diplomové práci byla provedena deformačně-napěťová analýza dolní čelisti, PKJ, 

PKH a fixačních šroubů PKH. Bylo analyzováno šest konfigurací (A až F) rozmístění 

šroubů u PKH (viz obr. 8.9 v předešlé kapitole). U všech vyhodnocovaných veličin 

byla provedena analýza v závislosti na změně hodnoty statického koeficientu tření f mezi 

PKH a PKJ v rozmezí hodnot 0,01 až 0,11 (viz kapitola 8.3). Celkem bylo analyzováno 

36 variant výpočtových modelů. Doba jednoho výpočtu byla přibližně 1 hodina. 

Pro danou soustavu byly analyzovány deformační posuvy ve všech směrech (UX, UY 

a UZ) a celkové deformační posuvy (USUM). Dále pak byla provedena analýza kontaktního 

tlaku pk na artikulační ploše mezi PKH a PKJ, redukovaného napětí σHMH dle podmínky 

HMH v PKH a ve šroubech PKH. Na závěr byla provedena analýza redukovaného 

přetvoření εHMH dle podmínky HMH u spongiózní a kortikální kostní tkáni dolní čelisti 

v závitových otvorech.  

9.1 Deformační posuvy  

Deformační posuvy ve směru X, Y, Z (UX, UY, UZ) a celkové deformační posuvy USUM 

byly analyzovány v závislosti na změně statického koeficientu tření f mezi PKH a PKJ na 

artikulační ploše. Charakter deformace je pro všechny konfigurace stejný, a proto byla 

vykreslena jako ilustrativní varianta konfigurace D při hodnotě f = 0,01. Deformační 

posuvy této konfigurace ve směru osy X, Y, Z a celkové deformační posuvy jsou 

znázorněny na obr. 9.1 níže.  

 

Obr. 9.1: Deformační posuvy [mm] konfigurace D pro f = 0,01: a) v ose X, b) v ose Y, c) v ose Z, 

d) celkový deformační posuv 



Z vypočtených hodnot deformačních posuvů lze konstatovat, že řešená soustava je 

dominantně deformována ve směru osy X na pravé (pracující) straně, a to díky posuvu 

PKH v PKJ. Maximální deformační posuv pro tento směr a konfiguraci nabývá hodnot 

UX = 1,06 mm (viz obr. 9.1a). Díky zamezení posuvu na pravé straně v oblasti molárů 

dochází k většímu deformačnímu posuvu na levé (balanční - nepracující) straně ve směru 

osy Y a Z (viz obr. 9.1b, c). Ve směru osy Y je vyhodnocen maximální deformační posuv 

na pravé straně v oblasti brady čelisti o hodnotě UY = 0,83 mm. Deformace v tomto směru 

je způsobená především díky působení žvýkacího hlubokého a povrchového svalu, 

spánkového svalu a posuvem PKH v PKJ. Ve směru osy Z je deformace pravé strany 

čelisti způsobena vlivem působení žvýkacích sil, respektive v oblasti těla a úhlu žvýkacím 

hlubokým a povrchovým svalem a v oblasti svalového výběžku svalem spánkovým. 

Vypočtený maximální deformační posuv pro osu Z je UZ = 0,53 mm. Maximální hodnota 

celkového deformačního posuvu je USUM = 1,09 mm. 

Závislost maximálních hodnot deformačních posuvů pro všechny konfigurace na 

změně koeficientu tření f je znázorněna pro osu X na obr. 9.2, pro osu Y na obr. 9.3, pro 

osu Z na obr. 9.4 a pro maximální celkový deformační posuv na obr. 9.5. 

Obr. 9.3: Maximální deformační posuv [mm] v ose Y u jednotlivých 

konfigurací v závislosti na statickém koeficientu tření mezi PKH a PKJ 

Obr. 9.2: Maximální deformační posuv [mm] v ose X u jednotlivých 

konfigurací v závislosti na statickém koeficientu tření mezi PKH a PKJ 



 

 

 

Z vykreslených grafů je patrné, že závislost na f sledovaných deformačních posuvů u 

všech konfigurací má přibližně lineární charakter, respektive s rostoucím f lineárně klesá 

hodnota deformace (nejvyšších hodnot je dosaženo pro f = 0,01). Výjimkou je deformační 

posuv ve směru osy Z, kde jsou hodnoty deformace pro všechny parametry f a pro 

všechny konfigurace konstantní, respektive jejich pokles je do 1%.  Pro deformační 

posuvy ve směru osy X byl průměrný pokles hodnot 17 %, pro osu Y 20 % a pro celkové 

deformační posuvy pak 10 %.  

Maxima analyzovaných deformačních posuvů vypočtená pro f = 0,01 u řešených 

konfigurací jsou vykresleny pomocí sloupcového grafu na obr. 9.6 na následující straně. 

Obr. 9.4: Maximální deformační posuv [mm] v ose Z u jednotlivých konfigurací 

v závislosti na statickém koeficientu tření mezi PKH a PKJ 

Obr. 9.5: Maximální celkový deformační posuv [mm] u jednotlivých 

konfigurací v závislosti na statickém koeficientu tření mezi PKH a PKJ 

 



Největšího rozdílu hodnot maximálního deformačního posuvu bylo zaznamenéno ve 

směru osy X, kde hodnoty u konfigurace A (UX = 0,99 mm) byly přibližně o 7 % menší 

než u konfigurace D (UX = 1,06 mm). 

Na základě provedené analýzy deformačních posuvů je možné konstatovat, že 

velikost f má podstatný vliv na konečné hodnoty deformačních posuvů ve směru osy X a 

Y. Vliv z hlediska uložení šroubů lze považovat za nepodstatný. 

9.2 Kontaktní tlak na artikulační ploše PKH a PKJ 

Byl analyzován maximální kontaktní tlak pk na artikulační ploše PKH a PKJ v závislosti 

na změně koeficientu tření f mezi PKH a PKJ (viz obr. 9.8). Maximální hodnota pk byla 

dosažena u konfigurace A pro f = 0,01 o hodnotě pk  =  36,4 MPa. Oblast a rozložení pk je 

u všech konfigurací totožné, a proto bylo pro ilustraci vykreslena pouze konfigurace A 

(viz obr. 9.7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.7: Oblast a rozložení maximálního kontaktního tlak [MPa] na artikulační ploše 

pro konfiguraci A pro f = 0,01: a) laterální směr b) kraniální směr 

Obr. 9.6: Velikosti maximálních deformačních posuvů [mm] u jednotlivých konfigurací 

pro f = 0,01 

 



 

Z grafu na obr. 9.8 je patrné, že maximálních hodnot pk bylo dosaženo u všech konfigurací 

pro f = 0,01. Charakter průběhu maxim je nelineárně klesající přibližně do hodnoty 

f = 0,05, následně s rostoucí hodnotou f  klesají hodnoty maxim lineárně. Průměrný rozdíl 

mezi největší a nejmenší maximální hodnotou pk je u všech konfigurací v průměru 40 %. 

Zjištěné maximální hodnoty pk pro f = 0,01 u jednotlivých konfigurací jsou vykresleny 

na obr. 9.9.  

Hodnota maximálního pk je u konfigurací A, B, C, D a F je přibližně stejná. Největší 

rozdíl byl zjištěn u konfigurace E, kde je maximální hodnota pk o 12 % menší v porovnání 

s maximální hodnotou pk u konfigurace A. Při porovnání maximálního kontaktního tlaku      

pk = 36,4 MPa s běžným tlakem v kloubu lidského těla pkČ = 2,5 MPa14 je hodnota tlaku 

                                                 
14 V odborné literatuře se uvádí,  že průměrná hodnota kontaktního tlaku pk v lidských kloubech (kolenní, 

kyčelní a loketní) je přibližně  2,5 MPa [156], [157], [158]. 

Obr. 9.8: Maximální kontaktní tlak [MPa] na artikulační ploše PKH a PKJ u 

jednotlivých konfigurací v závislosti na statickém koeficientu tření 

Obr. 9.9: Velikost maximálního kontaktního tlaku [MPa] u jednotlivých 

konfigurací pro f = 0,01 



u TEP přibližně 15krát větší. Na základě obr. 9.8 a obr. 9.9. je možné prohlásit, že na 

výsledné maximální hodnoty pk má podstatný vliv hodnota koeficientu tření f v místě 

artikulační plochy. Naopak vliv uložení šroubů je nepodstatný. 

9.3 Redukované napětí PKH 

PKH, která je k dolní čelisti spojena pomocí fixačních šroubů, nahrazuje funkci TMK a 

její geometrie a natočení vůči PKJ má vliv na její namáhání. U PKH byla u jednotlivých 

konfigurací prověřena závislost redukovaného (ekvivalentního) napětí σHMH na změně 

statického koeficientu tření f mezi PKH a PKJ. Maximální hodnoty σHMH v PKH 

jednotlivých konfigurací pro f = 0,01 jsou vykresleny ve stejné barevné škále na obr. 9.10. 

v laterálním směru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9.10: Redukované napětí HMH [MPa] v PKH u jednotlivých konfigurací pro f = 0,01 

s detailem maximální hodnoty (laterální směr) 



 

Z obr. 9.10 je zřejmé, že rozložení σHMH je u všech konfigurací přibližně stejné. 

Maximální hodnoty σHMH jsou lokalizovány v oblasti zaoblení nejvrchnějšího otvoru pro 

šroub (konfigurace A,B a D) nebo v oblasti zabolení hrany PKH v blízké oblasti tohoto 

otvoru (konfigurace C, E a F). Maximální hodnoty σHMH bylo dosaženo u konfigurace D, 

kde σHMH = 106 MPa.  

Závislost maximálního σHMH v PKH pro všechny konfigurace při změně parametru   

f je znázorněna na obr. 9.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je patrné, že hodnoty maxim σHMH mají téměř stejný charakter průběhu, 

respektive napětí klesají přibližně lineárně s rostoucím f. Průměrný pokles z největších 

maximálních hodnot σHMH (pro f = 0,01) na nejmenší maximální hodnoty napětí               

(pro f = 0,11) je v průměru 11 %. Na základě obr. 9.11 je patrné, že hodnota koeficientů 

tření má podstatný vliv na konečné hodnoty σHMH v PKH. Dosažené maximální hodnoty 

σHMH pro ostatní konfigurace jsou zobrazeny pomocí sloupcového grafu na obr. 9.12 na 

následující straně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.11: Maximální redukované napětí HMH [MPa] v PKH u jednotlivých 

konfigurací v závislosti na statickém koeficientu tření mezi PKH a PKJ 

 

Obr. 9.12: Velikost maximálního redukovaného napětí HMH [MPa] 

v PKH u jednotlivých konfigurací pro f = 0,01 



Z obr. 9.12 je patrné, že u  konfigurací A, B, C, E a F byla maxima σHMH 

přibližně stejná (maximální rozdíl hodnot je 5 %). Nepatrná odchylka maximálních 

hodnot je dosažena u konfigurace D, kde byla hodnota přibližně o 20 % větší než u 

ostatních konfigurací. Jelikož se výraznější odchylka vyskytuje pouze u jedné 

konfigurace, lze považovat vliv umístění šroubů na konečné σHMH v PKH za nepodstatný. 

Dále byla určena bezpečnost PKH vzhledem k meznímu stavu pružnosti (kMSP) 

a únavy (kMSÚ) použité slitiny Ti6Al4V. Bylo tedy porovnáno maximální σHMH 

konfigurace D, pro kterou σHMH = 106 MPa vůči mezi kluzu σk = 825 MPa a mezi únavy 

σc = 620 MPa. Pro výpočet bezpečností byly použity následující vztahy. 

 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =
𝜎𝑘

𝜎𝐻𝑀𝐻
=

825

106
= 7,8 > 1 

𝑘𝑀𝑆Ú =
𝜎𝑘

𝜎𝐻𝑀𝐻
=

620

106
= 5,8 > 1 

 

Z dosažených hodnot bezpečností je zřejmé, že žádný z analyzovaných mezních 

stavů PKH nenastane, neboť hodnoty bezpečností jsou větší než jedna. Respektive PKH 

by měla s bezpečností kMSÚ = 5,8 vydržet cyklické zatížení po neomezenou dobu 

a nepřekročit mez kluzu s bezpečností kMSP = 7,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9.1) 

(9.2) 



 

9.4 Redukované napětí šroubů PKH 

Při implantaci TEP je PKH spojena ke kostní tkáni dolní čelisti pomocí samořezných 

šroubů. U fixace PKH na pravé straně čelisti bylo uvažováno šest konfigurací umístění 

šroubů (ve všech případech byl počet šroubů pět). Fixační šrouby PKH (dále jen šrouby) 

procházejí skrze spongiózní kostní tkáň a skrze obě kortikální tkáně (jedná se 

o  tzv. bikortikální šrouby). U šroubů bylo vyhodnocováno redukované napěti σHMH. 

V tomto případě nebude vykreslena závislost σHMH na změně koeficientu tření f mezi PKH 

a PKJ, neboť se změnou f nedošlo ke změně hodnot napětí. Označení jednotlivých šroubů 

je znázorněno na obr. 9.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 9.13: Označení a umístění šroubů řešených konfigurací 



Vypočtené hodnoty σHMH pro jednotlivé šrouby jsou vykresleny ve stejné barevné 

škále na obr. 9.14. ve ventrálním směru tzn. od temene k čelu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 9.14: Redukované napětí HMH [MPa]ve šroubech PKH u jednotlivých konfigurací 

(ventrální směr) 



 

Z vykreslených σHMH je patrné, že nejvíce jsou namáhány spodní šrouby v oblasti 

rádiusu prvního závitu na přechodu mezi PKH a kortikální kostní tkání (A5, B4, C5, D5, 

E5 a F5). Vyšší σHMH jsou také dosažena u šroubů D1, E1, E2 a F2 v oblasti přechodu 

mezi hlavou a dříkem šroubu. Porovnání maximálních σHMH ve šroubech pro všechny 

konfigurace je znázorněno pomocí sloupcového grafu na obr. 9.15. 

Na základě obr. 9.15 je možné konstatovat, že maximální σHMH bylo dosaženo u 

šroubu D5 o hodnotě σHMH = 147 MPa. Při porovnání nejmenšího maximálního napětí ve 

šroubu A5 (σHMH = 66 MPa) s hodnotou napětí ve šroubu D5 (σHMH = 147 MPa) dochází 

k poklesu až o 55%. Z výsledných hodnot lze tedy usuzovat, že umístění šroubů má 

podstatný vliv na maximální hodnoty σHMH ve šroubech. 

Dále byla určena bezpečnost šroubu D5 vzhledem k meznímu stavu pružnosti (kMSP) 

a únavy (kMSÚ) použité slitiny Ti6Al4V. Bylo tedy porovnáno maximální σHMH  ve šroubu 

D5 (σHMH = 147 MPa) vůči mezi kluzu σk = 825 MPa a mezi únavy σc = 620 MPa. Pro 

výpočet bezpečností byly použity následující vztahy. 

 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =
𝜎𝑘

𝜎𝐻𝑀𝐻_𝐷5
=

825

147
= 5,6 > 1 

𝑘𝑀𝑆Ú =
𝜎𝑘

𝜎𝐻𝑀𝐻_𝐷5
=

620

147
= 4,2 > 1 

 

Z vypočtených hodnot bezpečností lze konstatovat, že žádný z analyzovaných 

mezních stavů u šroubů nenastane, neboť hodnoty bezpečností jsou větší než jedna. 

Respektive šroub D5 by měl s bezpečností kMSÚ = 4,2 vydržet cyklické zatížení po 

neomezenou dobu a nepřekročit mez kluzu s bezpečností kMSP = 5,6. 

 

 

 

 

Obr. 9.15: Velikosti maximálního redukovaného napětí HMH [MPa] 

ve šroubech PKH u jednotlivých konfigurací 

 

(9.3) 

(9.4) 



9.5 Redukované přetvoření kortikální a spongiózní kostní tkáně 

Redukované přetvoření εHMH dle podmínky HMH bylo vyhodnocováno v oblasti 

závitových otvorů kostní tkáně dolní čelisti. Označení závitových otvorů pro dané 

konfigurace je identické s  označení šroubů (viz obr. 9.13). Stejně jako u analýzy 

redukovaného napětí nebude ve šroubech vykreslena závislost εHMH kostní tkáně na 

změně koeficientu tření f mezi PKH a PKJ, neboť se změnou f nedocházelo ke změně 

hodnot εHMH.  

Na rozhraní spongiózní a kortikální kostní tkáně vyskytuje skoková změna tuhosti, 

a proto je vhodné brát výsledné hodnoty εHMH v této oblasti s jistým nadhledem. Hodnoty 

εHMH nebyly vyhodnocovány na ostrých hranách kostní tkáně. Pro barevnou škálu εHMH 

byla nastavena hranice dle Frostovy hyptoézy na εHMH = 0,003. Po překročení této hranice 

(viz kapitola 3.4.3) dochází dle Frosta k přetěžování kostní tkáně. Rozložení εHMH 

kortikální kostní tkáně u jednotlivých konfigurací je znázorněno na obr. 9.16 v mediálním 

směru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 9.16: Redukované přetvoření HMH [-] v závitových otvorech v kortikální 

kostní tkáni u jednotlivých konfigurací (mediální směr) 



 

Maximálních hodnot εHMH kortikály (viz obr. 9.16) bylo dosaženo v mediálním směru 

v oblasti uložení prvního šroubu (vyjma konfigurace E, kde se maximální hodnota 

nacházela v oblasti šroubu E5). Zvýšené hodnoty se také nacházejí v oblastech otvoru C5, 

D2, D5 a E1. U konfigurací A, B a F by nemělo docházet k přetěžování kostní 

tkáně, neboť nebyla překročena dle Frostovy hypotézy mezní hodnota přetvoření 

εHMH  =  0,003. Naopak u zbývajících konfigurací C, D a E hodnoty εHMH tuto mezní 

hodnotu již překračují, a to v oblastech závitu C1, D1, D5, E1 a E5. Lze tedy v těchto 

oblastech očekávat patologické přetěžování kostní tkáně. V důsledku přetěžování bude 

docházet k modelaci kostní tkáně. Přetěžování kostní tkáně není za úrovní silně 

patologického přetvořen blížící se spontánnímu zlomení kosti. Přetížení jsou způsobená 

opíráním těla šroubu o hranu kortikální kostní tkáně.  

Redukované přetvoření εHMH spongiózní kostní tkáně je vykresleno pro jednotlivé 

konfigurace na obr. 9.17 ve ventrálním směru na následující straně.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 9.17: Redukované přetvoření HMH [-] v závitových otvorech ve spongiózní kostní 

tkáni u jednotlivých konfigurací (ventrální směr) 

   
  

 

 

 
 



 

Z rozložení εHMH spongiózní kostní tkáně (viz obr. 9.17) je patrné, kde dochází 

k přetěžování kostní tkáně (červené oblasti nad hodnotou εHMH = 0,003). Na základě 

Frostovy hypotézy lze očekávat v těchto oblastech přetěžování kostní tkáně a její 

modelaci. Maximální hodnoty jsou dosaženy v závitech spodních šroubů (A5, B4, C5, 

D5, E5 a F5).  

Porovnání maximálních hodnot εHMH kortikální a spongiózní kostní tkáně je 

zobrazeno pomocí sloupcového grafu na obr. 9.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze sloupcového grafu na obr. 9.18 je zřejmé, že výrazně vyšších hodnot εHMH bylo 

dosaženo u všech konfigurací u spongiózní kostní tkáně. V kortikální kostní tkáni 

nepřekročili maximální hodnoty εHMH mezní hodnotu εHMH = 0,003  v otvorových závitech 

A1, B1 a F1. Ovšem ve spongiózní kostní tkáni došlo k překročení mezní hodnoty u všech 

konfigurací.  

V oblastech, kde došlo k překročení hraniční hodnoty εHMH = 0,003 lze na základě 

Frostovy hypotézy očekávat přetěžování kostní tkáně a její modelaci. Při porovnání 

maximální hodnoty εHMH v oblasti D5 (εHMM = 0,0095) s mezní hodnotou lomu kosti 

εHMH = 0,025 je možné na základě Frostovy hypotézy konstatovat, že nedojde ke vzniku 

spontánního lomu kostní tkáně. 

Z hlediska vypočtených rozdílných maximálních hodnot εHMH  řešených konfigurací 

lze konstatovat, že umístění šroubů má podstatný vliv na konečné hodnoty přetvoření. 

Neboť rozdíl nejmenší maximální hodnot εHMH (oblast A1: εHMH = 0,0025) a největší 

maximální hodnoty εHMH (oblast D5: εHMH = 0,0048) je až 48%. Podobně velkého rozdílu 

je dosaženo i u spongióní kostní tkáně, kde je nejmenší maximální hodnota εHMH 

(oblast A5:  εHMH = 0,0055) v porovnání s největší maximální hodnotou εHMH (oblast 

D5: εHMH = 0,0095) až 50%. 

 

  

Obr. 9.18: Redukované přetvoření HMH [-]v kortikální a spongiózní kostní tkáni 

v závitových otvorech jednotlivých konfigurací 



  



 

 ZÁVĚR  

Tato diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou dolní čelisti 

s aplikovanou komerčně vyráběnou TEP při náhradě TMK. V současnosti je náhrada 

TMK pomocí TEP v důsledku jeho vážného onemocnění (artróza, ankylóza, nádorové 

onemocnění) či makrotraumatu vhodnou metodou pro obnovení funkčnosti dolní čelisti 

a tím i zlepšení kvality života pacienta. TEP lze vyrábět komerčně (výhoda nižší ceny) 

nebo zakázkově, u níž je sice výroba v porovnání s komerční dražší, ale TEP je vyrobena 

s ohledem na anatomické struktury konkrétního pacienta, čímž se zvyšuje úspěšnost 

správné funkčnosti dolní čelisti po zákroku. 

Z hlediska řešeného problému byla v úvodu práce provedena podrobná rešerše. 

Rešerše se zabývá anatomií dolní čelist, spánkové kosti, žvýkacími silami a chováním 

kostní tkáně v důsledku jejího mechanického zatěžování. Následně jsou uvedeny vážná 

onemocnění TMK, průběh implantace TEP a jednotlivý výrobci TEP. Pro řešení 

problému byla vybrána komerčně vyráběná TEP z katalogu firmy Zimmer Biomet®. 

Uvažovaný materiál pro PKH je slitina Ti6Al4V, která patří v současnosti mezi 

nejpoužívanější materiály v oblasti TEP. Pro PKJ byl uvažován materiál UHMWPE, 

který se vyznačuje především dobrými kluznými vlastnostmi a odolností proti otěru, což 

jsou podstatné vlastnosti z hlediska náhrady kloubní jamky. TEP byla aplikována na dolní 

čelist a spánkovou kost na základě poskytnutých informací v katalogu výrobce. Bylo 

vytvořeno celkem 6 konfigurací modelů geometrie, u kterých bylo měněno umístění 

bikortikálních šroubů u PKH (u každé konfigurace byl zachován stejný počet šroubů). 

Součástí modelu geometrie jsou i šrouby PKJ a část spánkové kosti, nicméně tyto prvky 

představují pouze vazbu TEP. Na těchto prvcích tedy nebyla z hlediska řešeného 

problému provedena deformačně-napěťová analýza  

Pro řešení formulovaného problému bylo použito výpočtové modelovaní pomocí 

numerické metody konečných prvků. U analyzovaných konfigurací byla měněna hodnota 

statického koeficientu tření f v oblasti artikulační plochy mezi PKH a PKJ, čímž byla 

snaha postihnout technologické úpravy povrchu slitiny Ti6Al4V, která se provádí 

především z důvodu snížení otěru na artikulační ploše TEP.  

U řešených konfigurací byly analyzovány deformační posuvy ve všech směrech (UX, 

UY a UZ) a celkové deformační posuvy USUM. Dále pak byla provedena analýza 

kontaktního tlaku pk na artikulační ploše mezi PKH a PKJ, redukovaného napětí σHMH dle 

podmínky HMH v PKH a ve šroubech PKH. Na závěr byla analýza zaměřena na 

redukovaného přetvoření εHMH dle podmínky HMH u spongiózní a kortikální kostní tkáni 

dolní čelisti v závitových otvorech. U všech vyhodnocovaných veličin byla provedena 

analýza v závislosti na změně hodnoty statického koeficientu tření f mezi PKH a PKJ 

v rozmezí 0,01 až 0,11. Celkem bylo analyzováno 36 variant výpočtových modelů.  

Z provedené deformačně-napěťové analýzy vyplývá, že podstatný vliv je při změně 

f pozorován u deformačních posuvů v dominantním směru X a směru Y, dále pak u pk 

v oblasti artikulační plochy a v poslední řadě také u σHMH v PKH. U deformačních posuvů 

UX, UY a σHMH v PKH byl zaznamenán přibližně lineárně klesající průběh maximálních 

hodnot s rostoucí hodnotou f. Závislost pk byla při rostoucí hodnotě f přibližně do hodnoty 

f = 0,05 nelineárně klesající, pří dalším zvyšovaní hodnoty f již docházelo u pk 

k lineárnímu poklesu maximálních hodnot. Průměrný rozdíl poklesu jednotlivých 

konfigurací při porovnání největších maximálních hodnot (pro f = 0,01) a nejmenších 

maximálních hodnot (pro f = 0,11) byl u UX 17 %, pro UY 20 %, dále pak pro σHMH v PKH 

11 % a největšího rozdílu 40 % bylo dle předpokladů dosaženo u pk. Naopak žádná změna 



hodnot z hlediska proměnnosti f nebyla pozorována u veličin UZ, σHMH ve šroubech 

a  εHMH v kortikální a spongiózní kostní tkáni. 

Uložení šroubů nemá podstatný vliv na maximální hodnoty deformačních posuvů ve 

všech směrech (UX, UY, UZ), pk v oblasti artikulační plochy a σHMH v PKH. Podstaný vliv 

z hlediska uložení šroubů je zjištěn u σHMH ve šroubech a pro εHMH v kortikální 

a spongiózní kostní tkáni. Hodnota rozdílu u jednotlivých konfigurací z hlediska 

porovnání největší maximální a nejmenší maximální hodnoty byl u σHMH ve šroubech 

55%, pro εHMH kortikální kostní tkáně 48% a pro εHMH spongiózní kostní tkáně pak 50%. 

Dominantní deformační posuv byl vypočten ve směru osy X na pravé (pracující) 

straně dolní čelisti. Oblast a rozložení pk jsou u všech konfigurací totožné. Rozložení σHMH 

v PKH je u všech konfigurací přibližně stejné. Maximální hodnoty σHMH jsou 

lokalizovány v oblasti zaoblení nejvrchnějšího otvoru pro šroub (konfigurace A,B a D) 

nebo v oblasti zabolení hrany PKH v blízké oblasti tohoto otvoru (konfigurace C, E 

a F).  Ve šroubech bylo maximální σHMH vypočteno u všech konfigurací u spodních 

šroubů (A5, B4, C5, D5, E5 a F5) v oblasti rádiusu prvního závitu na přechodu mezi 

PKH a kortikální kostní tkání. Maxima εHMH kostní tkáně jsou dosaženy u spongiózy 

v závitech spodních šroubů (A5, B4, C5, D5, E5 a F5). Tyto oblasti jsou na základě 

Frostovy hypotézy přetěžována, neboť maxima εHMH jsou vyšší než mezní hodnota 

εHMH  = 0,003. Z hlediska posouzení maximálních hodnot analyzovaných veličin 

u  jednotlivých konfigurací lze konstatovat, že nejvíce namáhaná je konfigurace  D. 

U napěťové analýzy PKH a šroubů byla také určena bezpečnost vůči mezi kluzu kMSP 

a mezi únavy kMSÚ použité slitiny Ti6Al4V. Z výsledků bezpečností vyplývá, že u PKH 

ani u šroubů nenastane žádný z těchto stavů. U kostní tkáně by na základě Frostovy 

hypotézy nemělo dojít ke spontánnímu lomu kosti, neboť maxima nepřekročily mezní 

hodnotu εHMH = 0,025. Je však důležité zmínit, že k mezním hodnotám kostní tkáně je 

nutné přistupovat s určitou opatrností, neboť jsou ovlivněny genetickou výbavou jedince. 

Na závěr je nutné podotknout, že dosažené výsledky vycházejí ze staticky zatíženého 

modelu a při změně charakteru zatěžování se vypočtené hodnoty budou lišit.  
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