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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou tuhostí různých variant fixací palce nohy. V práci je 

popsána základní anatomie nohy a patologie týkající se problematiky. Dále jsou zmíněny 

nápravy možných deformit palce a popsány vybrané fixační tělesa. Problematika analýzy 

jednotlivých variant je řešena metodou konečných prvků. Součástí práce je i postup vytvoření 

modelu geometrie stanoveného z dostupných trojrozměrných modelů získaných metodou 3D 

skenování.  V práci jsou porovnávány tři různé druhy fixace, z nichž každý je vytvořen na dvou 

úrovních detailnosti. V závěru práce jsou jednotlivé výsledné data porovnány a jsou 

analyzovány vybrané vlivy na tuhost spojení. 

Abstract 

This diploma thesis deals with analysis of the rigidity of different variations of foot fixations. 

In the thesis there is a description of elementary anatomy of foot and its patology. Furthermore 

the possible corrections of hallux deformities and chosen fixators are described. The problem 

of analysis is soluted by the method of finite elements. The thesis also includes steps of 

geometery model creation based on 3D scanning. Three differents types of fixations are 

compared in this thesis and each of them is created in two different levels of details. There is a 

comparation, analysis of final solutions and chosen influences on the rigidity in the conclusion. 
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ÚVOD 

Derformita prstů nohy může  člověku způsobovat různé problémy, ať už zdravotní nebo 

kosmetické. Příčiny těchto deformit mohou být vrozené nebo získané, mezi které patří zejména 

vlivy nošení nevhodné obuvi či nadváha [1]. 

Nejčastěji se lékaři setkávají s valgózní deformitou palce, čili hallux valgus. Tato 

varianta představuje 30 % ze všech deformit, z nichž nejvíce se objevuje u žen, a to právě 

z důvodu nošení nevhodné obuvi. [2] 

Léčbu deformity palce můžeme rozdělit do dvou skupin, neinvazivní a invazivní. Mezi 

neinvazivní léčbu řadíme použití různých ortéz a oddělovačů prstů. Tato skupina vykazuje 

pouze mírné zlepšení, tudíž je vhodná pouze pro mírné deformity, při kterých pacient 

nepociťuje bolesti a jedná se spíše o kosmetickou vadu. Druhou skupinou jsou nápravy 

invazivní neboli operativní zákroky. Nápravy z této skupiny dosahují kvalitativně lepších 

výsledků, avšak mají i svá rizika, jako například možnosti infekce, nekrózy kostní tkáně či 

uvolnění aplikovaného fixátoru. [3] 

Po úspěšné nápravné operaci mají lékaři k dispozici pouze rentgenové snímky, z nichž 

jsou schopni vyhodnotit změnu tvaru deformity palce [4]. K dalším údajům popisující stav po 

operaci se využívá hodnocení pacientů. Jedná se nejčastěji o schopnost chůze, spokojenost se 

vzhledem nohy či bolestivost. Tato výsledná data jsou dostatečná pro popis úspěšnosti nápravy, 

avšak pro využití při srovnání z hlediska mechanických vlastností jednotlivých typů náprav či 

fixačních těles z cela nedostatečná. Pro tyto analýzy je možno zavést experiment, pro nějž se 

dají použít pouze vzorky z kadáveru. Jelikož je každé lidské tělo jiné, (tzn. délka kostí, 

materiálové vlastnosti tkání) je pro vzájemné porovnání více metodik či typů fixací nutností 

použít statisticky významný počet vzorků. Tuto hlavní nevýhodu odstraňuje metoda 

výpočtovým modelováním. 
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1. PROBLÉMOVÁ SITUACE 

Nejčastější deformitou nohy je vybočení palce neboli hallux valgus či hallux varus [2]. 

K nápravě se využívá bezpočet způsobů, jako například remodelace kostí či náprava pomocí 

fixátorů. V chirurgické praxi se při fixaci kostí palce nohy využívá fixačních destiček, 

zkřížených kostních šroubů, Kirchnerových drátů a mnoha dalších. Jednotlivé metody fixací 

mají různé výhody a nevýhody, a také dosahují odlišných výsledků nápravy deformity. Výběr 

metodiky fixace v dnešní době závisí především na zkušenostech a preferencích operatérů a 

jejich středisek. Přesnějšího srovnání vybraných metod by mohlo v budoucnu pomoci 

rozhodnout jaký druh fixace použít. Porovnání jednotlivých druhů fixací je možno 

experimentálně či pomocí výpočtového modelování. Při porovnání na základě experimentu 

nastává problém s různými vzorky kostních tkání, co se týče materiálových vlastností i 

geometrií. Proto je třeba porovnání provést na větším vzorku kostí a výsledky dále statisticky 

zpracovat. Právě tato nevýhoda odpadá při porovnávání pomocí výpočtového modelování. 

2. FORMULACE PROBLÉMU 

Z popisu problémové situace lze vyvodit formulace problému následovně: 

Deformačně-napěťová analýza fixace dvou článků prstů a porovnání tuhosti 

jednotlivých variant fixace. 

3. CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je porovnání tuhostí vybraných typů fixací článků prstů u 

nohy vyplývající z deformačně-napěťové analýzy daného spojení. Uvažovaná fixace bude 

pomocí fixačních destiček a pomocí zkřížených kostních šroubů. K naplnění cílů práce je 

potřeba splnit následující body: 

 Vypracování přehledu současného stavu poznání 

 Vytvoření výpočtového modelu kostí a fixátorů 

 Provedení deformačně-napěťové analýzy dvou variant fixace kostí palce nohy 

 Interpretace získání výsledků a srovnání výsledků s experimentem 
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4. METODA ŘEŠENÍ 

Řešení daného problému se složitou geometrií lze provést výpočtovým modelováním 

nebo experimentálně. Vzhledem k mým zkušenostem provedu řešení výpočtovým 

modelováním metodou konečných prvků s využitím softwaru Ansys Workbench a za použití 

experimentálně určených mechanických vlastností řešených entit z literatury. Získané výsledky 

posuvů při dané zátěžné síle jednotlivých fixací lze srovnat s experimentem provedeným doc. 

Ing. Tomášem Návratem, Ph.D. a Ing. Petrem Vosynkem, Ph.D.
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5. REŠERŠNÍ STUDIE 

Rešeršní studie má za úkol získat přehled současného stavu poznání dané problematiky 

a doplnit základní informace k probírané tématice. Pro lepší přehlednost je dále studie rozdělena 

do tematických okruhů. 

5.1.  Metody nápravy hallux valgus a hallux varus 

V článku Dlouhodobé výsledky operačního řešení hallux valgus technikami 

zachovávajícími I. metatarzofalangeální kloub [5] autoři popisují chirurgické možnosti nápravy 

hallux valgus metodami bez použití jakékoliv fixačního tělesa. Na I. ortopedické klinice FN sv. 

Anny v Brně, kde výzkum probíhal, využívají dvě metodiky nápravy a jejich kombinaci. Jedná 

se o chevronovou osteomii a operaci podle McBrideho. Při těchto zákrocích se využívá 

remodelace kosti nártní a přemístění příslušné šlachy. Dále v práci zmiňují rizika obecně 

spojená s fixátory a šrouby, jako např. nekrózy hlavice kosti nártní či infekce měkkých tkání 

v jejím okolí. 

Další možností nápravy hallux valgus je pomocí metody dle Lapiduse. Výsledky tohoto 

operativního zákroku jsou analyzovány v článku Naše zkušenosti s operací podle Lapiduse u 

pacientů s hallux valgus [1]. Metodika využívá fixaci I. tarzometatarzálního kloubu pomocí 

paměťových skob, Kirchnerových drátů či zkřížených šroubů. V závěru článku autoři popisují 

riziko této operace - vznik pakloubu. 

Autoři článku Artrodéza I. metatarzofalangeálního kloubu úhlově stabilní dlahou [4] 

sledovali pacienty po operaci s využitím stabilní dlahy (LCP dlaha) a srovnávali pooperační 

výsledky s jinými metodami nápravy hallux valgus a hallux varus. Autoři došli k závěru, že 

použití LCP dlahy je vhodné pro středně těžké případy či jako náprava např. po chevron operaci, 

kde se mohou objevovat případy redeformity. Dále autoři doporučují pro těžké případy hallux 

vaglus použití další fixace pro I. tarzometatarzální kloub. 

Výzkumný tým z Pekingské univerzity se v článku Biomechanická studie fixačních 

metod s minimálně invazivní léčbou hallux valgus (z anglického originálu) [2] zabývá 

pooperační léčbou pomocí Kirchnerové fixace, bandáže a sklolaminátové fixace. Jelikož se 

výsledky všech metodik náprav hallux valgus hodnotí dle spokojenosti a potřeb pacientů, autoři 

článku vytvořili konečnoprvkový model chodidla s jehož pomocí porovnávají výsledné 

maximální napětí na kosti nártní u testovaných metod. 
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Autor článku Využití perkutánní osteotomie s fixační destičkou při korekci hallux valgus 

(z anglického originálu) [3] popisuje novou metodiku fixace při Böschově nápravě hallux 

valgus. Ke korekci dochází zlomením a následnou remodelací kosti nártní s použitím fixační 

destičky namísto dosavadních drátů k dosažení lepší fixace kosti. 

Článek Fraktura a dislokace Lisfrancova kloubu: fixace šroubem vs. Kirchnerův drát 

(z anglického originálu) [6] pojednává o řešení fixace tarzometatarzálního kloubu po úrazu 

pomocí šroubů a Kirchnerových drátů. Tuto problematiku lze přvést i do tématu nápravy hallux 

valgus. Z článku vyplývá, že fixace šroubem vykazuje lepších výsledků co se týče spokojenosti 

pacientů, a dochází k méně pooperačním komplikacím, avšak použití Kirchnerových drátů je 

méně invazivním zákrokem. 

5.2.  Materiál kostních šroubů 

Hubert Klauser ve své práci porovnává nové hořčíkové šrouby s konvenčními 

titanovými šrouby [7]. Autor dospěl k závěru, že dosahují oba materiály šroubů stejných 

výsledků v problematice korekce hallux valgus. Uváděné hořčíkové šrouby mají proti 

titanovým jednu hlavní výhodu, jsou biodegradabilní. To znamená, že se po určité době 

v lidském organismu rozloží. Hořčíkové šrouby jsou sice dražší, avšak při započítání všech 

přímých a nepřímých nákladů na operaci, a v téměř 10 % případů nucenou extrakci titanových 

šroubů, dosahují výslednou nižší finanční náročnost. 

Autoři článku Fixace chevronové osteotomie pomocí bioabsorbčního kopolymerického 

šroubu pro léčbu deformity hallux valgus (z anglického originálu) [8] popisují nový typ 

bioabsorbčního šroubu z materiálu PLLA. Pro užití při osteomii se zdají být vyhovující 

alternativou zavedených postupů, avšak v téměř 10 % došlo po operaci k osteolýze, a v několika 

dalších případech k uvolnění fixace a infekci. 

5.3.  Materiálové charakteristiky kostní tkáně 

Článek Konečnoprvková analýza kosti nártní s nehomogeními izotropickými 

materiálovými vlastnostmi (z anglického originálu) [9] pojednává o tvorbě výpočtového 

modelu kosti nártní pro analýzu hallux valgus. Autoři popsali hodnoty materiálových 

charakteristik homogenního izotropického lineárního modelu a následně podle materiálových 

zkoušek a pomocí počítačové tomografie určili charakteristiky pro nehomogenní model. 
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Autoři článku Experimentální ověření výsledného přetvoření kosti nártní predikované 

konečnoprvkovým modelem (z anglického originálu) [10] popisují postup vzniku výpočtového 

modelu a zisk materiálových charakteristik z výsledků počítačové tomografie. Dále výsledné 

přetvoření porovnávají s výsledky experimentálně naměřenými.
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6. SYSTÉM PODSTATNÝCH VELIČIN 

Systém podstatných veličin je množina takových veličin, jež jsou pro řešení dané 

problematiky podstatné [11]. Objektem řešení jsou v této práci fixační tělesa aplikovaná do 

kostních tkání dle řešené varianty. Jednotlivé podmnožiny jsou vytvořeny dle učebního textu 

Systémové metodologie [11]. 

 

Podmnožina S0 – Okolí objektu: 

Okolím objektu je článek prstu, kost nártní a vnitřní klínová kost. 

Podmnožina S1 – Topologie a geometrie: 

Topologie a geometrie je dána výrobcem a chirurgickými metodami daného operativního 

zákroku.  

Podmnožina S2 – Vazby objektu s okolím: 

Objekt je vázán s okolím pomocí šroubového spojení. 

Podmnožina S3 – Aktivace objektu: 

Aktivace objektu probíhá silami při stoji a chůzi člověka. 

Podmnožina S4 – Působení okolí na objekt: 

Působení okolí na objekt je ohybové namáhání fixačních těles. 

Podmnožina S5 – Vlastnosti prvků struktury objektu: 

Vlastnosti prvků struktury objektu jsou určeny materiálovými a mechanickými vlastnostmi. 

Podmnožina S6 – Procesy na struktuře objektu: 

Z důvodu řešení problému na úrovni mechaniky kontinua je množina S6 prázdná. 

Podmnožina S7 – Projevy objektu: 

Projevem objektu jsou deformační posuvy popsané tenzorem deformace. 

Podmnožina S8 – Důsledky projevů objektu: 

Důsledkem projevů může být uvolnění fixačních těles.
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7. ANATOMIE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Řešená problematika se zabývá kosterně svalovou soustavou nohy. V této kapitole je 

popsána základní anatomie nohy, definovány jednotlivé směry na noze, a také popsány vybraná 

onemocnění a deformity vyskytující se u řešené problematiky. 

7.1.  Anatomie nohy 

Kostra nohy se skládá celkem z 26 kostí a dělí se na krajinu zánártní, krajinu nártní a 

prsty nohy. Noha je napojena na bérec pomocí kloubu hlezenního. [12] 

 

 

Obrázek 7.1: Rozdělení kostry nohy [13] 

 

Prsty se kromě palce skládají ze tří článku, palec jen ze dvou článků.  Dále jsou s kostmi 

krajiny nártní kloubně spojeny (I.-V. metatarzofalangeální kloub). [12] 
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Obrázek 7.2: Kosti prstů a kosti nártní [13] 

 

Krajina nártní neboli nárt, je složen z pěti kostí nártních (ossa metatarsalia). U kostí 

nártních rozlišujeme hlavu (caput), tělo (corpus) a rozšířenou základnu (basis). U první kosti 

nártní se pod hlavou vyskytují dvě malé sezamské kosti. [12] 

Krajina zánártní je složena ze 7 kostí: vnitřní klínová kost, střední klínová kost, zevní 

klínová kost, kost krychlová, kost loďkovitá, kost patní a kost hlezenní. Kosti krajiny zánártní 

jsou připojeny ke kostem nártním tarzometatarzálními klouby. [12] 
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Obrázek 7.3: Kosti zánártní [13] 

 

U kostry nohy rozlišujeme jednotlivé směry dle následujícího obrázku.  

Obrázek 7.4 

 

Obrázek 7.4: Základní směry na kostře nohy [12] [13] 

7.2.  Kostní tkáň 

Kostní tkáň je nejtvrdší tkání v lidském těle. Její základní funkci je opora těla a 

v některých případech i ochrana orgánů.  Kostní tkáň se skládá z organické složky osseinu, 

jehož základem jsou kolagenní vlákna a proteoglykany. Tyto složky udělují kosti vlastnost 

pružnosti. Další složkou kostní tkáně je anorganický fosforečnan vápenatý ve formě 

hydroxyapatitu a flouroapatitu, které udělují kosti pevnostní vlastnosti. [14] [15] 
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Tabulka 7.1: Složení kostní tkáně [15] 

Složka kostní tkáně Obsah [%] 

Anorganické složky 70 

Ossein 20 

Voda 10 

Rozlišujeme dva základní typy kostních tkání: Kortikální a spongiózní kostní tkáň. 

Hlavní rozdíl mezi zmiňovanými typy kostních tkání je jejich struktura, a z toho plynoucí jejich 

mechanické vlastnosti.  

Obrázek 7.5: Řez kostry nohy [16] 

 

Kortikální kostní tkáň 

Spongiózní  

kostní tkáň 
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7.2.1. Kortikální kostní tkáň 

Povrch většiny kostí je tvořen kortikální kostní tkání, která představuje zhruba 80-85 % 

hmotnosti lidského skeletu. Struktura kortikální tkáně je tvořena z vrstev různě orientovaných 

lamel, které jsou dále tvořeny z rovnoběžně uspořádaných vláken kolagenu. Nejčastější 

uspořádání lamel je do tzv. osteonů neboli Haversových systémů. Jedná se o válcově soustředné 

útvary, v jejichž středu je Haversův kanálek s cévami a nervovými vlákny. [12] [17] [18] 

 Obrázek 7.6: Schématická struktura kortikální kostní tkáně [17] 

 

7.2.2. Spongiózní kostní tkáň 

Spongiózní neboli houbovitá kostní tkáň vykazuje trámečkovou strukturu, která je na 

mikroskopické úrovni vytvořena z lamel shodně jako kortikální kostní tkáň, kde jsou lamely 

orientovány paralelně s trámečky. Uspořádání kostních trámců je závislé na křivkách, v nichž 

se aplikuje tlak na kost. Tím je zajištěna maximální odolnost kostní tkáně při nejmenší celkové 

hmotnosti tkáně. [12] [17] [18] 



ANATOMIE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.7: Schématické znázornění spongiózní kostní tkáně [19] 

 

7.3.  Patologická anatomie řešených kostí 

Patologickou anatomii kostí nohy lze rozdělit na změny tvaru kostry nohy a změny 

struktury a vlastností kostní tkáně. 

7.3.1. Deformity kostry nohy 

Nejčastějšími deformitami nohy jsou tvary palce z důvodu změněného úhlu kloubu 

I. metatarzofalangeálního či I. tarzometatarzálního. Tyto změny úhlu způsobují vybočení palce 

mediálním směrem, odborně hallux vargus, či vbočení palce laterálním směrem, hallux valgus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.8: Hallux varus – RTG snímek [20] 
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Obrázek 7.9: Hallux valgus – RTG snímek [21] 

 

U zmíněných deformit se palec postupně odchyluje od fyziologické osy. Na straně 

I. metatarzofalangeálního kloubu ve směru vybočování palce dochází k uvolňování kloubního 

pouzdra. Na opačné straně tohoto kloubu nastává změna měkkého pouzdra kloubu na tuhé a 

mění se postavení úponů. Právě tyto úpony mění pozici sezamských kůstek, což vede 

k bolestem při chůzi. [13] 

7.3.2. Patologické změny kostní tkáně 

Patologické změny mohou být způsobeny stářím organismu, nedostatkem živin, či 

vrozenými či získanými nemocemi. Tyto degradace kostní tkáně zásadně ovlivňují její 

mechanické vlastnosti. [18] 

7.3.2.1. Osteoporóza 

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, při němž dochází ke snížení množství kostní 

tkáně vedoucí ke zvýšené porozitě a k porušení struktury kosti. Toto onemocnění má vliv 

především na spongiózní kostní tkáň. Důsledkem osteoporózy je zvýšená náchylnost ke 
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zlomeninám. Rizikovými faktory přispívající k této kostní degradaci je věk, kouření, 

alkoholismus, nedostatek pohybu a prodělání nízkotraumatové fraktury. [18] [22] 

 

Graf 7.1: Závislost množství kostní hmoty na věku [18] 

 

Příznivý vliv na snižování přirozeného úbytku kosti má doplňování vápníku do 

organismu, proteiny ve stravě a pravidelný pohyb. Léčba onemocnění probíhá farmakologicky 

pomocí biofosfátů, kalcitoninu, teriparatidu či Denosumabu. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.10: Schématické znázornění zdravé a osteoporózní kosti [24] 
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7.3.2.2. Osteomalacie 

Osteomalacie je kostní onemocnění, při kterém dochází k demineralizaci tkáně a 

nedochází k celkovému úbytku kostní hmoty. Nejčastějším důvodem onemocnění je nedostatek 

či nevstřebatelnost vitamínu D a vápníku. Důsledkem nemoci je ztráta pevnosti kostní tkáně, 

nejvíce u páteře a dlouhých kostí. [25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7.11: Důsledek osteomalacie – „Kachní chůze“ – RTG snímek [25] 

 

7.3.2.3. Osteopetróza 

Osteopetróza je takové onemocnění, kdy v důsledku nesprávné funkce osteoklastů 

dochází ke zvyšování hustoty kosti. Osteoklasty v kostní tkáni zprostředkovávají resorpci kostí, 

a tedy i remodelaci. U této nemoci osteoklasty pouze obalují kostní povrch, což v konečném 

důsledku způsobuje snižování objemu kostní dřeně. Jedinou možnou léčbou je náhrada 

nefunkčních osteoklastů pomocí transplantace kostní dřeně. [26] 

  

 

 

 



 

  

 

 

 



   NÁPRAVY DEFORMITY PLACE 

 35 

8. NÁPRAVY DEFORMITY PALCE 

Způsob nápravy deformity palce závisí na rozsahu odchýlení fyziologické osy palce. 

Pro lehčí případy existují nechirurgické zákroky, jako například ortopedické dlahy, pro těžší 

případy je vhodný operativní zákrok. 

8.1.  Nechirurgické nápravy 

Nechirurgické nápravy jsou neinvazivní procedury, kterými se koriguje odchýlení palce 

od standardní polohy. Tyto metody jsou vhodné pouze u kosmetických typů vad, jelikož jejich 

účinek na léčbu deformity není velký. Výrazněji pomáhají postavení nohy v zátěži a zlepšují 

působení sil na klenbu nohy při chůzi. [13] 

Nejdůležitější metodou je fyzioterapie. Dále se uplatňují ortopedické vložky do bot, 

meziprstní korektory či metody náplasťových pásků (taping). Pokud nepomáhají od bolesti výše 

uvedené metody, je třeba provést chirurgický zákrok. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.1: Meziprstní korektor [27]  
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8.2.  Chirurgické nápravy 

Chirurgické nápravy představují operativní zákroky s cílem srovnat palec 

s fyziologickou osou.  Existuje spousta různých metod využívající různé druhy fixací, které se 

užívají v závislosti na závažnosti deformity a stavu kostní tkáně. 

8.2.1. Distální osteotomie 

Distální osteotomie mění postavení kloubní plochy hlavice kosti nártní pomocí řezu na 

distální části.  Výsledkem je napravení osy palce do standardní pozice. Řezy se nejčastěji 

provádějí ve tvaru V s úhlem 60° (V chevron osteotomie) nebo ve tvaru L s úhlem 90° (L 

chevron osteotomie). Spojení kosti po řezu probíhá pomocí kostních šroubů. [28] 

 

Obrázek 8.2: V chevron osteotomie (vlevo) a L chevron osteotomie (vpravo) [13] 

 

8.2.2. Proximální osteotomie 

Jedná se o operativní zákrok na proximální části kosti nártní, a je vhodný pouze pro 

pacienty se správným natočením plochy hlavice kosti nártní v I. metatarzofalangeálním kloubu. 

Zákrok probíhá vyseknutím klínu do nártní kosti a následném uzavřením tohoto prostoru 

pomocí šroubů. [29] 
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Obrázek 8.3: Proximální osteotomie [13] 

 

8.2.3. SCARF osteotomie 

Metoda využívá dlouhého řezu ve tvaru Z a kombinuje distální a proximální osteotomii. 

Jedná se o velmi účinnou metodu při korekcích deformit, avšak z důvodu dlouhého řezu dochází 

k porušení většího množství měkkých tkání. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.4: SCARF osteotomie [13] 
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8.2.4. Operace dle Lapiduse 

Operace dle Lapidese se provádí u velmi závažných deformit pomocí znehybnění 

(artrodéza) I. tarzometatarzálního kloubního spojení. Nápravou lze změnit postavení palce či 

jeho délku, jelikož jsou odstraňovány kloubní plochy kosti nártní a vnitřní klínové kosti. 

K artrodéze kloubu se používají skoby či kostní šrouby. [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.5: Operace dle Lapiduse [13] 

8.2.5. Operace dle Akina 

Operace dle Akina je proximální osteotomie článku place, při níž se vytíná klín kosti a 

uzavírá pomocí šroubů. Zákrok se provádí jako doplnění jiné osteotomické nápravy. [32] 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek 8.6: Osteotomie dle Akina [13] 
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8.2.6. Operace dle Kellera 

Operace dle Kellera je resekční atroplastikou I. metatarzofalangeálního kloubu.  

Zákrokem se odstraní proximální plochy článku palce a vytvoří se vazivo plnící funkci kloubu. 

Náprava se aplikuje u starších pacientů nebo při atrotických onemocněních kloubů, jelikož 

operace sice bolesti eliminuje, ale zároveň funkci palce omezí. [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8.7: Operace dle Kellera [13] 

 

8.2.7. Miniinvazivní operace 

U miniinvazivních zákroků se využívají stejné principy jako u běžných osteotomických 

náprav. Jejich cílem je co nejméně porušit měkké tkáně. Toho se dosahuje operačními zákroky 

využívajícími pouze malých kožních vstupů do těla a kontrolou pozic nástrojů pomocí 

rentgenových přístrojů. Nejčastěji se v lékařské praxi používá miniinvazní chevron osteotomie 

s operací dle Akina, tzv. MICA (Minimally Invasive Chevron Akin). [34] 
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Obrázek 8.8: MICA operace [13] 
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9. FIXAČNÍ TĚLESA V LÉKAŘSKÉ PRAXI 

V lékařské praxi existuje velké množství různých fixačních těles.  Lišit se mohou 

umístěním či fixačním typem. 

9.1. Kostní šrouby 

Kostní šrouby se používají v lékařské praxi jako samotné fixační tělesa spojující dvě či 

více částí kosti nebo se využívají jako spojující prvek mezi fixátorem a kostní tkání.  Šrouby se 

dělí na kortikální a spongiózní, dle typu kostní tkáně, ve které jsou upevněny.  Jejich rozdílem 

je tvar závitové plochy. [35] [36] 

 

Obrázek 9.1: Kostní šrouby [35] 

9.2.  Externí fixátory 

Externí fixátory jsou tělesa, které jsou používána k nápravám kostí po osteotomii. Tento 

druh fixátorů je umístěn na povrchu kožní tkáně a s kostí je spojen titanovými šrouby. 

Nespornou výhodou zmíněného typu fixátoru je snadná možnost odstranění tělesa po 

remodelaci kostní tkáně pomocí málo invazivního zákroku. Nevýhodu má daný typ 

v nemožnosti nošení konvenční obuvi v době rekonvalescence. [36] [37] 
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Obrázek 9.2: Externí fixátor na kosti nártní [38] 

9.3.  Kirschnerovy dráty 

Jedná se o dráty sloužící ke stabilizaci kostních tkání při léčbě fraktur po osteotomii.  

K fixaci drátů dochází jejich prostrčením vyvrtaným otvorem a následným ohnutím 

zamezujícím vysunutí drátů ven z kosti. Mimo fixaci se dráty využívají i jako vodící elementy 

pro zavádějí šroubů či hřebů. [39] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9.3: Aplikace Kirschnerových drátů [40] 
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9.4.  Fixační destičky 

Fixační destičky se využívají ke stabilizaci remodelované kosti po osteotomii nebo pro 

případy, kdy nedochází k protínání kosti, a náprava deformity se provádí úpravou vzájemných 

pozic ploch kostí u I. metatarzofalangeálního či I. tarzometatarzálního kloubu. Spoj destičky 

s kostí se provádí pomocí kostních šroubů. [3] [36] [41] 

Obrázek 9.4: Fixační destičky [41] 
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10. VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

Na základě výběru metody řešení dané problémové situace výpočtovým modelováním, 

je nutné nejprve vytvořit výpočtový model s určitou úrovní zjednodušení. Výpočtový model je 

tvořen jako trojrozměrný model ve dvou úrovních zjednodušení. 

10.1.  Model geometrie 

Model geometrie se skládá ze tří kostí (článek prstu, kost nártní se sezamskými kůstkami 

a vnitřní klínová kost), fixační destičky a kostních šroubů. 

10.1.1. Kostní tkáně 

K vytvoření modelu geometrie kostních tkání jsou využita vstupní data ze 3D skenování 

jednotlivých kostí, které byly poskytnuty doc. Ing. Tomáš Návrat, Ph.D. ve formátu STL. Jedná 

se o běžný formátový soubor pro ukládání povrchů trojrozměrných objektů.  

Nejprve je zapotřebí importovat soubory do softwaru GOM Inspect, kde se provedou 

potřebné úpravy. Pro objekty ze 3D skenování obecně platí, že je potřeba zapravit otvory 

způsobené pomocnými body, jež jsou důležité pro orientaci kamer a následné zachycení 

zkoumaného objektu. Dále je odstraněna přebytečná geometrie vzniklá naskenováním okolí 

předmětu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  10.1: Geometrické modely kostí získané 3D skenováním 
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Jelikož se skenováním získají informace pouze o površích objektů, je třeba vytvořit 

objemová tělesa. K tomu je použit software Autodesk Fusion 360. Vložená geometrie je nejprve 

zacelena a převedena na „vodotěsnou“. Jelikož obsahují výsledné objekty více než půl milionu 

ploch, je zapotřebí plochy těles redukovat kvůli zmenšení objemu dat importovaných do dalších 

softwarů. Dále je ke kosti klínové přimodelovaný další objem kvůli nedostatečné délce pro 

vložení kostních šroubů a upevnění fixátoru. 

Obrázek  10.2: Úprava modelů geometrie v softwaru Fusion 360 

 

Odměřením hlavních rozměrů se získají data pro vytvoření primitivních modelů 

geometrie kostí pomocí základních geometrických těles, jež slouží pro prvotní výpočetní 

modelování. 

Obrázek  10.3: Primitivní modely geometrie kostí 
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10.1.2. Fixační destičky 

Podle základních měr reálných fixačních destiček je vytvořen nejprve prvotní model 

geometrie vyjádřený kvádrem, poté pro využití v dalších výpočtech, blížící se více realitě, 

vymodelován komplexnější model. Vše je modelováno v softwaru Autodesk Inventor. 

Obrázek  10.4: Modely geometrie fixačních desek 

10.1.3. Kostní šrouby 

Pro vytvoření modelů geometrie kostních šroubů je použito naměřených rozměrů 

reálných šroubů, jež byly poskytnuty. Modely jsou vytvořeny ve dvou úrovních, jednodušší 

model bez závitu a složitější se závitem. 

Obrázek  10.5: Modely geometrie kostních šroubů bez závitu a se závitem  
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10.1.4. Přehled typů kompletních modelů geometrie 

Nejprve je modelována pouze část geometrie kosti nártní a vnitřní klínové kosti 

z důvodu analýzy nutnosti použití šroubového spojení se závitem nebo pouze zjednodušené 

náhrady modelu geometrie bez závitu. 

Obrázek  10.6: Modely geometrie šroubového spojení 

 

V softwaru Inventor je dále vytvořeno více variant sestav určených k dalším analýzám 

a všechny jsou modelovány na dvou úrovních složitosti. Jako první je vytvořena varianta 

s dvěma fixačními destičkami spojenými šrouby s kostmi. Druhou variantou je sestava 

využívající jednu destičku a šroubové spojení kostí pomocí křížem zavedených kostních 

šroubů. Poslední variantou fixace kostí je využití dvou destiček a šroubového spojení. 

 

Obrázek  10.7: Varianta modelu geometrie se dvěma destičkami 
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Obrázek  10.8: Varianta modelu geometrie s destičkou a kostními šrouby 

 

Obrázek  10.9: Varianta modelu geometrie se dvěma destičkami a kostním šroubem 

 

Dále jsou modelovány soustavy k zjištění závislosti úhlu mezi kostními šrouby a tuhosti 

spojení. K tomuto účelu jsou upraveny modely geometrie varianty s jednou fixační destičkou a 

dvěma šrouby. Opět je model geometrie vytvořen na dvou úrovních detailnosti. 

Obrázek  10.10: Schématické znázornění varianty s proměnným úhlem mezi šrouby 

10.2.  Modely materiálů 

Pro řešení dané problematiky byl pro všechny objekty zvolen homogenní izotropní 

lineárně-elastický model materiálu. Tento typ modelu je charakterizován dvěma nezávislými 

α 
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konstantami, Youngovým modulem pružnosti E [MPa] a Poissonovým poměrem μ [-].  V níže 

uvedené tabulce (Tabulka 10.1) jsou uvedeny hodnoty materiálových charakteristik zadávané 

do softwaru. 

 

Tabulka 10.1: Materiálové charakteristiky titanové slitiny a kostní tkáně 

Materiál 
Youngův modul pružnosti 

E [MPa] 

Poissonův poměr 

μ [-] 

Titanová slitina 96000 0,36 

Kostní tkáň 14500 0,3 

 

 Jelikož nejsou k dispozici data o rozdělení kortikální a spongiózní části, tak výše 

uvedený materiálový model kostní tkáně nahrazuje a zjednodušuje skutečný materiál kostních 

tkání. Protože je kostní tkáň živou tkání, hodnoty materiálových charakteristik se budou u 

jednotlivých jedinců lišit, přičemž tyto odlišnosti souvisí také s věkem či nemocemi, a jejich 

materiálové charakteristiky jsou přebrány z literatury [10]. 

Titanová slitina Ti-6Al-4V je určena pro materiálový model kostních šroubů a fixačních 

destiček, a hodnoty Youngova modulu pružnosti a Poissonova poměru jsou použity z databáze 

softwaru Ansys.  

K podrobnějšímu rozboru je vybrán materiál kosti, kdy je zjišťováno ovlivnění 

výpočtového modelu na různé hodnotě Youngova modulu pružnosti. Tato analýza reflektuje 

závislost tuhosti spojení na různé jakosti kostní tkáně, která je různá u každého jedince a mění 

se s věkem či nemocemi. Pro další práci s daty je zvoleno normální rozdělení se statistickými 

charakteristikami dle níže uvedené tabulky (Tabulka 10.2). 

 

Tabulka 10.2: Statistické charakteristiky Youngova modulu pružnosti kostní tkáně 

Rozdělení Střední hodnota Směrodatná odchylka 

Normální 14500 MPa 1000 MPa 
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10.3.  Diskretizovaný model geometrie 

K diskretizování modelu geometrie je využito prostředí Workbench softwaru Ansys. 

Jedná se o proces, kdy nahrazujeme model geometrie skutečného tvaru konečným počtem 

prvků s jednodušším analytickým popisem. Výsledná síť musí jednoznačně a spojitě popisovat 

těleso, což znamená, že mezi prvky se nesmí objevovat mezery, prvky se nesmí překrývat a 

prvky hraniční musí odpovídat tvaru modelu geometrie zkoumaného objektu. 

10.3.1. Použité prvky 

K vytvoření konečnoprvkové sítě popisující tvar tělesa je použito prvků SOLID 187, 

respektive SOLID 186. Jedná se o desetiuzlové a dvacetiuzlové kvadratické prvky určené pro 

trojrozměrné modelování s tvarem čtyřstěnu, respektive šestistěnu. Tyto prvky disponují třemi 

stupni volnosti v každém uzlu, které dovolují posuvům ve třech osách x, y, z. [42] 

 

Obrázek  10.11: Prvek SOLID 187 a SOLID 186 [42] 

 

Pro popis kontaktů mezi jednotlivými entitami je pro hraniční prvky nutno využít 

kontaktních prvků TARGE 170 a CONTA 174, které se přiřadí na povrch solid prvků. [43] [44] 

 

Obrázek  10.12: Kontaktní prvky TARGE 170 a CONTA 174 [43] [44] 
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10.3.2. Nastavení dikretizační sítě 

Pro případy s využitím jednodušších modelů geometrie je nastavena tvorba sítě na 

metodu Hex Dominant, což znamená, že výpočtový software bude upřednostňovat 

dvacetiuzlové kvadratické prvky SOLID186. Velikost elementů sítě je nastavena na 0,5 mm 

pro kostní šrouby a fixační destičky a 1 mm pro kostní tkáně. 

Obrázek  10.13: Diskretizační síť pro prvotní výpočtový model 

 

Pro modely se složitější geometrií je ponechána metoda tvorby sítě na Automatic 

s maximální velikostí elementů 1 mm pro fixační destičky a šrouby a 2 mm pro kostní tkáň. 

Obrázek  10.14: Diskretizační síť pro výpočtový model se 2 fixačními destičkami 
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10.4.  Okrajové podmínky 

Pro správné provedení výpočtu je nutností vázání řešené soustavy v prostoru. 

K zamezení pohybu soustavy jako celku je u všech řešených případů proximální vertikální 

plocha vnitřní klínové kosti vetknuta, tzn. použití okrajové podmínky Fixed support. Touto 

vazbou se zamezí posuvy i rotace ve všech směrech a je jí simulováno pevné spojení s dalšími 

prvky svalově kosterní soustavy člověka. Nastavením kontaktů mezi jednotlivými prvky 

soustavy dochází k vymezení stupňů volnosti všech entit v řešeném problému. Pro všechny 

kontakty v řešené problematice se volí pevné spojení, což v softwaru Ansys znamená nastavení 

kontaktu Bonded. Zatížení je voleno na distální plochu článku prstu v dorzálním směru o 

velikosti 20 N. Tato hodnota je zvolena dle experimentu doc. Návrata a kolektivu, při níž 

bezpečně nedochází k porušení fixace u žádné zkoumané varianty. 

Obrázek  10.15: Okrajové podmínky pro výpočtový model 

10.5. Nastavení řešiče 

Předchozími kroky jsou splněny všechny podmínky potřebné pro spuštění výpočtů. 

V modulu Ansys Workbench je zvolen iterační PCG řešič s konvergenčním limitem 1‧104 a 

s nastavením pro velké deformace z důvodu řešení kontaktního problému s rozlišnými 

materiálovými charakteristikami.
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11. PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

11.1. Prototypové výpočtové modely 

Prototypové modely jsou počítány z důvodu prvotního odzkoušení řešiče a porovnání 

jednotlivých variant. Vyznačují se velmi zjednodušenou geometrií, která je složena pouze ze 

základních geometrických těles. Dále se u výpočtových modelů této skupiny řeší nutnost 

použití detailnějšího modelu geometrie šroubu se závitem, a také ovlivnění výsledků při různém 

úhlu mezi kostními šrouby. 

11.1.1. Konvergence diskretizovaného modelu geometrie 

První věcí, která byla analyzována po získání výsledků, je konvergence 

diskretizovaného modelu geometrie a řešení. Abychom mohli považovat výsledky za 

relevantní, musí při zjemnění sítě na poloviční velikost vykazovat rozdílné výsledky maximálně 

o 5 %. 

Konvergence sítě je provedena na prototypovém modelu se dvěma fixačními destičkami 

a její závěry budou zobecněny i na ostatní varianty s danou úrovní zjednodušení. 

 

Tabulka 11.1: Konvergence sítě prvotního modelu 

Velikost sítě 
Počet uzlů 

[-] 

Výpočetní čas 

[min] 

Maximální posuv 

[mm] 

Kostní tkáň – 1 mm 

Šrouby, fixátor – 0,5 mm 
293623 8 8,9020 

Kostní tkáň – 0,5 mm 

Šrouby, fixátor – 0,25 mm 
2048264 134 9,2137 

 

S jemnější sítí se zobrazované výsledky zpřesňují, avšak se také rapidně zvyšuje 

výpočtový čas. Jelikož se výsledný posuv ve směru zatěžování u dvojnásobně jemnější sítě liší 

pouze o 3,5 %, můžeme původní síť považovat za vhodnou k výpočtům.  
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11.1.2. Vliv závitu kostních šroubů 

Pro další analýzy problému je třeba zjistit, zda je nutno užít modelu šroubu se závitem 

nebo naopak zda stačí využít jednoduššího modelu bez závitu. K tomuto je připravena část 

prvotního modelu geometrie kostní tkáně, do níž je zaveden kostní šroub se závitem a bez. 

Následně jsou porovnány výsledné posuvy na distální ploše ve směru zatěžování. Sila je volena 

ve vertikálním směru a je snížena na 10 N z důvodu užití pouze části modelu. Zatížení je 

aplikováno na distální plochu části kosti nártní a proximální plocha vnitřní klínové kosti je 

vetknuta. 

Obrázek  11.1: Posuvy výpočtových modelu se šrouby bez závitu (nahoře) a se závitem (dole) 

 

Jelikož se výsledné posuvy liší u variant šroubů se závitem a bez závitu o 3,2 %, dále 

bude vliv závitů považován za zanedbatelný. 
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11.1.3. Varianty prvotních výpočtových modelů 

Prvotní výpočtové modely slouží pro odzkoušení nastavení řešiče a hrubé srovnání 

jednotlivých metod fixací. Vykreslovanými výsledky jsou posuvy ve směru zatížení celé 

sestavy a dále maximální posuv distální části kosti nártní při shodném zatížení. Tato hodnota je 

informativnější z důvodu, že není ovlivňována spojením mezi kosti nártní a článkem prstu, které 

zůstává u všech variant stejné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  11.2: Výsledné posuvy jednotlivých prvotních variant 
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Tabulka 11.2: Posuvy na distální části kosti nártní 

Varianta výpočtového modelu 
Maximální posuv ve směru zatížení distální 

části kosti nártní [mm] 

Typ 1: 2 fixační destičky 5,5795 

Typ 2: 1 fixační destička a 2 kostní 

šrouby 
2,2998 

Typ 3: 2 fixační destičky a 1 kostní šroub 0,20427 

Z výše uvedené tabulky posuvů a obrázku je vidno, že k nejmenšímu posuvu při zatížení 

20 N dochází v poslední variantě při užití kombinace obou typů fixace. Dále vyplývá, že při 

užití fixace pomocí kostních šroubů dojde k 58 % poklesu posuvu distální části kosti nártní 

oproti užití fixační destičky. 

11.1.4. Vliv úhlu mezi kostními šrouby 

Při aplikaci kostních šroubů u varianty 2 (1 fixační destička a 2 kostní šrouby) zavádí 

operující lékař šrouby pod variabilním úhlem. K vyšetření tohoto vlivu, jsou upraveny modely 

geometrie s měnícím se úhlem mezi šrouby symetricky vůči sagitální rovině procházející 

středem kosti nártní. V předchozí kapitole je ve variantě 2 úhel mezi šrouby 90°. Dále jsou 

analyzovány spojení s úhly od 30° do 100°. 

 

Graf 11.1: Vliv úhlu mezi šrouby na posuv kosti nártní 
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Z grafu z předchozí strany vyplývá, že maximální posuvy při daném zatížení se liší 

pouze v řádu jednotek procent. Avšak pokud se úhel blíží 80°, dochází k výraznému poklesu 

posuvu kosti nártní, konkrétně o 73 %. Tento výkyv je způsoben křížením kostních šroubů 

mimo kostní tkáň (viz Obrázek  11.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  11.3: Schéma sestavy se šrouby svírající úhel 80° 

11.2. Komplexnější výpočtové modely 

Na prvotních výpočtových modelech se odzkoušelo nastavení řešiče, porovnaly se 

jednotlivé varianty fixátorů a zjistil se vliv šroubového spojení se závitem. Následně se 

provedou výpočty jednotlivých variant s komplikovanější geometrií získanou pomocí 3D 

skenovací technologie. Analyzované výsledky budou shodné, jako při užití jednodušších 

modelů. 

11.2.1. Konvergence diskretizovaného modelu geometrie 

Také v tomto případě je potřeba ověřit konvergenci sítě a výsledných posuvů. Jako 

zástupce výpočtových modelů na této úrovní detailnosti je vybrána varianta se dvěma fixačními 

destičkami. 
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Tabulka 11.3: Konvergence výpočtového modelu se složitější geometrií 

Velikost sítě 
Počet uzlů 

[-] 

Výpočetní čas 

[min] 

Maximální posuv 

[mm] 

Kostní tkáň – 2 mm 

Šrouby, fixátor – 1 mm 
96166 38 12,988 

Kostní tkáň – 1 mm 

Šrouby, fixátor – 0,5 mm 
455040 351 13,247 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že se při použití dvojnásobně jemnější sítě se zvýší 

čas potřebný k výpočtu na téměř desetinásobek, avšak výsledný maximální posuv pouze o 2 %. 

Z této analýzy vyplývá, že použitá síť je dostatečně jemná a její závěry použiji i na ostatní 

varianty. 

11.2.2. Sestavy s různými variantami fixací 

I pro vyšší úroveň detailnosti je hlavní v této práci porovnání tří základních variant 

fixací. Porovnávány jsou zde opět posuvy ve směru zatížené v distální části kosti nártní při 

zatížení 20 N na distální ploše článku prstu.  

Obrázek  11.4: Posuvy ve směru zatížení varianty se dvěma fixačními destičkami 
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Obrázek  11.5: Posuvy ve směru zatížení varianty s jednou destičkou a dvěma kostními šrouby 

Obrázek  11.6: Posuvy ve směru zatížení varianty se dvěma destičkami a jedním šroubem 

 

K největším posuvům při daném zatížení dochází u varianty s dvěma fixačními 

destičkami, jak je vidět z uvedených obrázků a tabulky. Při užití kostních šroubů namísto 

destičky k fixaci kloubu mezi kostí nártní a vnitřní klínové, se výsledný maximální posuv 

distální části kosti nártní sníží na 40 %. Zcela nejlépe vychází využití kombinace obou metod, 

při níž se výsledný posuv sníží až na 5 % posuvu u první varianty, respektive 11 % druhé 

varianty. 



PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

 62 

 

Tabulka 11.4: Maximální posuvy distální části kosti nártní 

Varianta výpočtového modelu 
Maximální posuv ve směru zatížení distální 

části kosti nártní [mm] 

Typ 1: 2 fixační destičky 7,9611 

Typ 2: 1 fixační destička a 2 kostní 

šrouby 
3,2461 

Typ 3: 2 fixační destička a 1 kostní šroub 0,3683 

11.2.3. Vliv Youngova modulu pružnosti kostní tkáně  

Pro zjištění chování analyzovaných sestav při různé jakosti kostní tkáně se modul 

pružnosti parametrizoval za pomoci normálního rozdělení (viz Tabulka 10.2).  

Obrázek  11.7: Distribuční funkce Youngova modulu pružnosti 

 

Nastavený parametr byl vložen do výpočtového modelu sestavy se dvěma fixačními 

destičkami a provedl se výpočet. Nastavení sítě, zatížení a vetknutí zůstalo shodné 

s předchozími výpočty. 
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Obrázek  11.8: Závislost maximálního posuvu kosti nártní na hodnotě Youngova modulu pružnosti 

 

Z výše uvedeného grafu dostáváme maximální posuv jako nepřímě úměrnou veličinu 

hodnoty Youngova modulu pružnosti. Tento výsledek odpovídá vztahu používaném při 

výpočtech průhybu vetknutého prutu [45]: 

𝑢 =
𝐹

𝑘
=

𝐹𝐿3

𝐸𝐽
 

𝑢 … 𝑝𝑟ůℎ𝑦𝑏 𝑣𝑒 𝑠𝑚ě𝑟𝑢 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í [𝑚𝑚] 

𝐹 … 𝑧á𝑡ěž𝑛á 𝑠í𝑙𝑎 [𝑁] 

𝑘 … 𝑡𝑢ℎ𝑜𝑠𝑡 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑁/𝑚𝑚] 

𝐿 … 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑡𝑢 [𝑚𝑚] 

𝐽 … 𝑜𝑠𝑜𝑣ý 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 [𝑚𝑚4] 

𝐸 … 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 [𝑀𝑃𝑎] 

11.2.4. Vliv absence šroubu ve fixační destičce 

Ve všech předchozích případech se bralo spojení šroubu držící fixační destičku s kostí 

jako ideální. To však v praxi nemusí platit a šroub může být z různých důvodů v kontaktu 

s kostní tkání pouze částečně. Pro tuto analýzu byla vybrána sestava se dvěma fixačními 

destičkami a porovnávány budou limitní případy, kdy je šroub v kostní tkáni téměř uvolněn. 

Tento stav byl nasimulován odstraněním jednoho či dvou šroubů v modelu geometrie. 
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Obrázek  11.9: Posuvy ve směru zatížení u modelů bez 1 či 2 šroubů 

Chybějící šroub 
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Z dosažených výsledků lze konstatovat, že chybějící šroub zaručeně zvyšuje maximální 

posuvy ve směru zatížení u analyzovaných modelů.  

 

Tabulka 11.5: Maximální posuvy distální části kosti nártní u variant s chybějícími šrouby 

Varianta výpočtového modelu 
Maximální posuv ve směru zatížení distální 

části kosti nártní [mm] 

2 fixační destičky bez chybějících šroubů 7,961 

Chybějící šroub v kosti nártní 11,331 

Chybějící šroub ve vnitřní klínové kosti 13,459 

Chybějící šrouby v kosti nártní i vnitřní 

klínové 
15,451 

Při analýze posuvů je patrné, že se hodnoty posuvů nejenom zvyšují při odstranění 

jednoho a následně druhého šroubu, ale také se hodnoty posuvů liší s ohledem na konkrétní 

odstraněný šroub. Rozdíl mezi variantou bez šroubu v kosti nártní a bez šroubu ve vnitřní 

klínové kosti činí téměř 15 %.  

11.2.5. Vliv úhlu mezi kostními šrouby 

Při zkoumání vlivu úhlu mezi šrouby je využito varianty s jednou fixační destičkou a 

dvěma kostními šrouby. Úhel je nastavován v rozmezí 30° až 100°, kdy původní úhel 

v předchozích případech byl 70°. Kostní šrouby jsou zavedeny symetricky vůči rovině sagitální 

procházející středem kosti nártní. Úhly menší než 30° a větší než 100° nelze v této geometrické 

konfiguraci aplikovat. 

V následujícím grafu (Graf 11.2) lze vidět značný pokles výsledného posuvu při užití 

modelu s kostními šrouby svírajícími úhel 80°. Ten je dán opět speciální konfigurací geometrie, 

v níž dochází ke křížení šroubů nad sebou v místě mimo kostní tkáň. Dále je z grafu jisté, že 

při úhlech 100° a více dochází k růstu posuvů při zatížení důsledkem nedostatečného spojení 

šroubu s kostní tkání. 

Z kvantitativního hlediska je maximální posuv kosti nártní při úhlu 80° více než 

třetinový oproti 70°, jež byl odvozen z otvorů pro šrouby zachycené 3D skenerem. 
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Graf 11.2: Vliv úhlu mezi šrouby na posuv kosti nártní u složitějšího geometrického modelu 
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12. DISKUZE 

Při porovnávání jednotlivých metod fixace kloubu je zjištěno, že k největším posuvům 

ve směru zatížení dochází u varianty s fixační destičkou na spoji kostí nártní a vnitřní klínové. 

Tento výsledek byl získán na obou úrovních detailnosti modelů geometrie a odpovídá i 

výsledkům z experimentu. Jelikož se experiment prováděl na více vzorcích s různými 

materiálovými charakteristikami a rozměry, je obtížné tyto výsledky porovnat kvantitativně. 

Naopak k nejmenším posuvům dochází při užití varianty s kombinovanou fixací. Je zřejmé, že 

při porovnání s variantou složenou pouze s fixační destičky bude kombinovaný typ vykazovat 

nižší posuvy, vzhledem k přidanému kostnímu šroubu do spojení. Na druhou stranu, je 

zajímavé, že i kombinovaná varianta dosahovala lepších výsledků (nižších posuvů) než varianta 

se zkříženými šrouby. Tato varianta se při experimentu netestovala, jelikož se v chirurgické 

praxi neaplikuje. 

Díky velké variabilitě testovaných vzorků při experimentu proběhla analýza vlivu stáří 

vzorků na ohybovou tuhost. Ve výpočtovém modelování byla tato degradace kostní tkáně 

popsána pomocí změny Youngova modulu pružnosti. Zde opět kvůli variabilitě testovaných 

vzorků nelze výsledky posoudit kvantitativně, nýbrž pouze kvalitativně. V obou metodách 

analýzy nastává při degradaci materiálu, to odpovídá snižujícímu se Youngovu modulu 

pružnosti, ke snižování ohybové tuhosti neboli zvyšování maximálních posuvů ve směru 

zatížení u výpočtového modelování. 

V poslední analýze byl zjišťován vliv úhlu svírajícího mezi aplikovanými šrouby u 

varianty se zkříženými kostními šrouby. K této analýze nebyl prováděn experiment, a to 

z důvodu, že chirurg provádějící operaci si neodměřuje úhel aplikování šroubů, a tak je velice 

pravděpodobné, že v provedeném experimentu figuroval i tento vliv na tuhost. Úhel mezi 

šrouby byl modelován s ohledem na symetričnost šroubů vzhledem k sagitální rovině a 

limitovala ho jen geometrické konfigurace vzorků. Při malém úhlu (menší než 30°) docházelo 

k vyčnívání šroubu po okraji kostní tkáně, a tudíž by šroub nebyl upevněn dostatečně. Naopak 

při velkém úhlu zkřížení (větším než 100°) nastávala situace, kdy velká část objemu šroubu 

ležela v kloubní mezeře, a také díky délce šroubu přesahovala kost vnitřní klínovou. Výsledkem 

této analýzy je graf (Graf 11.1, Graf 11.2), na kterém lze vidět kvalitnějšího upevnění šroubů 

při úhlu 40° oproti 30°, a následný růst maximálních posuvů při daném zatížení s růstem úhlu 

zkřížení. To při této geometrické konfiguraci platí po úhel o velikosti 70°. Dále nastává rapidní 
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pokles maximálních posuvů až do dosažení 80°. Při tomto úhlu nastává křížení šroubů přesně 

v místě kloubní mezery, což výrazně zvyšuje tuhost soustavy, jelikož k největším deformacím 

šroubů dochází právě v místech, kde nejsou v kontaktu s kostní tkání. 

Z mé analýzy problematiky a provedeného experimentu bych doporučoval využívání 

varianty se zkříženými šrouby vzhledem k nižším maximálním posuvům ve směru daného 

zatížení, což odpovídá i menším celkovým deformacím. S ohledem na možnosti chirurgů bych 

také doporučil aplikaci zkřížených kostních šroubů tak, aby docházelo ke křížení v místech 

kloubní mezery. U varianty s kombinovanou fixací dochází k nejmenší posuvům, avšak 

aplikování šroubu zde není snadné, jelikož jsou v těle kosti již šrouby připevňující fixační 

destičku a nesmí dojít k vzájemnému konfliktu. 
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13. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést deformačně-napěťovou analýzu fixace kostí 

palce nohy. Nejprve byla problematika analyzována systémovým pojetím a zpracována rešeršní 

studie zabývající se řešeným problémem. Následně byla zpracována základní anatomie kostí 

palce nohy a základní teorie v problematice fixátorů v lékařské praxi. 

Pro deformačně-napěťovou analýzu byly vytvořeny tři základní varianty na dvou 

úrovních detailnosti. První vycházela z modelu geometrie vytvořené na základě geometricky 

jednoduchých těles a druhá byla vytvořena pomocí 3D skenů vzorku kostí. V celé práci se 

vyhodnocuje a porovnává maximální posuv ve směru zatížení distální části kosti nártní při dané 

zatěžující síle působící na distální část článku prstu palce. Dále se řešil vliv použití modelu 

šroubu se závitem či bez, a vliv nedostatečného kontaktu šroubu s kostní tkání. Následně byla 

nasimulována pro jednu variantu různá jakost kostní tkáně pomocí změn hodnoty Youngova 

modulu pružnosti a vyhodnocen její vliv na výsledné maximální posuvy. V závěru analýzy byly 

upraveny modely geometrie variant se zkříženými kostními šrouby na obou úrovních detailnosti 

a posouzen vliv úhlu křížených šroubů na maximální posuvy kosti nártní. 

Výsledky deformačne-napěťové analýzy této problematiky lze shrnout v tyto závěry: 

 Pro zjištění maximálních posuvů není třeba využít v řešeném problému šroubů 

se závity, což vede ke snížení výpočtové náročnosti. 

 Při daném zatížení vykazovala nejmenší posuv kosti nártní sestava s dvěma 

fixačními destičkami a jedním šroubem. Dále pak varianta se zkříženými šrouby 

dosahovala méně než poloviční posuvy oproti variantě se dvěma fixačními 

destičkami. Těchto výsledků bylo dosaženo na obou úrovních detailnosti. 

 Degradovaná kostní tkáň má nežádoucí vliv na maximální posuvy, čehož bylo 

dokázáno pomocí variability Youngova modulu pružnosti. 

 Taktéž nedostatečný až žádný kontakt šroubu upevňujícího fixační destičku ke 

kosti má za důsledek zvýšení maximálního posuvu, avšak velikost této změny 

závisí na tom, který šroub vykazuje nedostatečný kontakt. Výsledky 

výpočtového modelování ukázaly, že pokud chybí šroubové spojení v kosti 

nártní, vykazuje spojení tužší chování, než když chybí šroub ve vnitřní klínové 

kosti. 
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 Geometrická konfigurace aplikovaných šroubů do sestav má na posuvy jen malý 

vliv, pokud nenastane situace, kdy křížení šroubů připadá na místo kloubní 

mezery. V tomto případě se jednalo o úhel 80° a výsledné maximální posuvy 

kosti nártní byly více než třetinové oproti hodnotám z jiných úhlových 

konfigurací. 

 Výsledky všech variant, které byly podrobeny i experimentu, se kvalitativně 

shodují i s výsledky z výpočtového modelování. 

Všechny cíle této diplomové práce byly splněny. K dalšímu bádání v dané problematice 

bych doporučil zjistit rozložení kortikální vůči spongiózní kostní tkáni pomocí počítačové 

tomografie a následně provést nové výpočtové modelování. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Zkratka Význam 

FN Fakultní nemocnice 

LCP Locking Compression Plates 

MICA Minimally Invesive Chevron Akin 

PCG Preconditioned Conjugate Gradient 

PLLA Kyselina poly-L-mléčná 

RTG Rentgen 

STL Stereolithography 

ÚMTMB 
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a 

biomechaniky 

VUT Vysoké učení technické 

3D trojrozměrný 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A JEDNOTEK 

 

Symbol Jednotka Význam 

E MPa Youngův modul pružnosti 

μ - Poissonův poměr 

u mm Průhyb ve směru zatížení 

F N Zátěžná síla 

k N/mm Tuhost tělesa 

L mm Délka prutu 

J mm4 Osový kvadratický moment 
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