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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce je zaměřena na deformačně-napěťovou analýzu aortálních 
výdutí pomocí softwaru ANSYS. Využívá přitom modely založené na individuální 
geometrii AAA pěti pacientů získané rekonstrukcí z CT snímků. Do modelu 
geometrie jsou zahrnuty i odbočující tepny a posouzení jejich vlivu na koncentraci 
napětí ve stěně AAA je jedním z cílů této práce.  
Pro analýzu je použit hyperelastický model materiálu, který vychází z materiálových 
zkoušek lidských aortálních tkání. 
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Abstract 
 
This master thesis is focused on stress-strain analysis abdominal aortic aneurysm 
using ANSYS software. The model of abdominal aortic aneurysm are based on CT 
scans of five specific patients. The branching arteries are included to the model and 
one goal of this thesis is decision about their influence of the wall stress.  
In this thesis was used a hyperelastic materiál model, which is based on mechanical 
tests done on human arterial samples.  
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1. ÚVOD 

V poslední době ze všech stran slyšíme o velkém nárůstu různých typů tzv. 
civilizačních chorob. Mezi závažné druhy těchto chorob patří bezesporu onemocnění 
kardiovaskulárního systému. Tato problematika je o to závažnější, že jsou jednou 
z nejčastějších příčin úmrtí a jejich podíl stále narůstá. V České republice se přičítá 
kardiovaskulárním chorobám více než 50% podíl na celkovém počtu úmrtí. Jako 
nejčastější a také nejznámější onemocnění je uváděn srdeční infarkt. To ovšem není 
jediné onemocnění postihující kardiovaskulární systém, dalším takovým je 
aneurysma, označované také jako tepenné rozšíření. Aneurysma se nejčastěji 
vyskytuje na aortě v hrudní (a. thoracica) nebo její břišní (a. abdominalis) části. 
Mimo tyto uvedené lokalizace může v některých případech dojít k rozšíření i na 
jiných úsecích, zejména na iliackých odbočkách nebo na tepnách v mozku.  

Aneurysma abdominální aorty (AAA) patří k nejčastějšímu onemocnění tepen 
a vzhledem ke svému vysokému riziku ruptury je řazeno mezi závažné zdravotnické 
problémy, na což poukazuje i fakt, že ruptura AAA je třináctou nejčastější příčinou 
úmrtí v západním světě. U mužů nad 55 let je potom desátou nejčastější příčinou. 
Toto číslo může být ještě vyšší, jelikož asi 30 až 50% pacientů umírá 
v předhospitalizační fázi. Když je aneurysma zjištěno zavčas, je možné předejít jeho 
ruptuře včasným chirurgickým zákrokem. Musíme však mít na paměti, že riziko 
dalších komplikací není zanedbatelné. Proto je potřeba mít pro rozhodování o 
provedení zákroku, co nejpřesnější nástroj pro posouzení eventuálních rizik. 

V současné klinické praxi se běžně používá kritérium maximálního průměru 
nebo rychlost jeho růstu, přičemž jako mezní jsou považovány hodnoty 5,5cm pro 
maximální průměr a pro rychlost růstu přibližně 0,5 cm za rok. Tyto předpoklady se 
ovšem ukazují jako málo spolehlivé už jen z toho důvodu, že každé onemocnění má 
jiný průběh a podmínky. Na to poukazuje i fakt, že byly zaznamenány případy, kdy 
velikost aneurysmatu několikráte překročila mezní rozměr a přitom nedošlo k ruptuře, 
zatímco u jiných případů došlo k prasknutí i relativně menších výdutí. Proto se 
v posledních desetiletích rozvíjí snaha odhadnout riziko ruptury pomocí deformačně 
napěťové analýzy na základě MKP. S rozvojem výpočetní techniky a zobrazovacích 
metod je zároveň snaha o zlepšení modelů geometrie AAA používaných v analýzách. 
Toto zlepšení by mohlo mít vliv na zpřesnění predikce ruptury na základě specifické 
geometrie, kterou se snažíme co nejvíce přiblížit skutečnému stavu.  
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2. CÍLE PRÁCE 

• Provést rešerši vědecké literatury týkající se napětí v AAA, a to 
především jeho koncentrace v okolí odboček 

• Vytvořit výpočtový model AAA pomocí MKP programu ANSYS, 
založený na individuální geometrii konkrétního pacienta a 
hyperelastickém modelu materiálu stěny AAA, zahrnující také hlavní 
odbočující tepny a využít jej pro deformačně-napěťovou analýzu. 

• Provést analýzu citlivosti koncentrace napětí v okolí odbočující tepny 
na její geometrické parametry a vyhodnotit možný vliv této 
koncentrace na riziko ruptury AAA. 
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3. KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM-ANATOMIE A FYZIOLOGIE 

3.1.  Motivace a definice AAA 

Jelikož v této práci pojednávám o tématu, které není pro strojírenskou praxi 
běžné, rád bych se v této kapitole zmínil o některých skutečnostech, které jsou podle 
mého názoru potřebné pro pochopení základních souvislostí. 

Dříve než začnu s popisem kardiovaskulárního systému, je z mého hlediska 
důležité vysvětlit pojem aneurysma, který je v práci často používaný.  

Pod pojmem aortální výduť či aortální aneurysma se v současné lékařské praxi 
rozumí rozšíření tepny v určitém místě. Toto tepenné rozšíření bývá o více než 50% 
větší než je předpokládaný průměr tepny v daném místě [20]. Takto definovaný stav 
aorty budu v dalším textu považovat za základní entitu. Nyní se budu věnovat 
stručnému úvodu do anatomie a fyziologie. Jelikož nejsem odborníkem na danou 
problematiku, omezuji se pouze na uvedení základních pojmů a souvislostí 
podstatných vzhledem k řešení daného problému. 

3.2.  Obecný úvod 

Kardiovaskulární systém zajišťuje v lidském těle transport tělních tekutin, 
které můžeme podle obsahu rozdělit na systém cév mízních a systém cév krevních. 
Tyto dva systémy zprostředkovávají látkovou přeměnu v tkáních, transportují 
hormony a dýchací plyny, podílejí se na zajištění imunologických funkcí, zároveň 
však mohou přenášet patologické procesy [2], [3]. Dále se budu zabývat pouze 
systémem cév krevních.  

3.3.  Srdce 

Ústředním orgánem cévní soustavy je srdce, které funguje jako pumpa a 
pohání krev pod tlakem cévním řečištěm. To je docíleno periodickými stahy srdce, 
nazývanými systola – stah srdce, kdy je krev pod tlakem vytlačena do cév a diastola – 
kdy dojde k uvolnění stahu a následnému nasávání krve. Frekvence srdečních tepů je 
značně proměnlivá. Za základní se považuje stav označovaný jako klidová tepová 
frekvence, její změna (zpravidla zvýšení) může být vyvolána zejména námahou, 
nervovými či psychickými podněty, léčivy, onemocněním. V dospělosti odpovídá 
tepová frekvence hodnotě kolem 70 tepů/min a celý děj systoly a diastoly trvá 
přibližně 0,8 s. Jak bylo uvedeno výše, systolou je krev vržena krev do cév. Tím 
vzniká tlaková vlna, která se krevním řečištěm šíří rychlostí 5-8 m/s. S tím souvisí i 
rychlý nárůst tlaku při vypuzení krve ze srdce do cév. Za systoly činí tlak krve v aortě 
140-150 mm Hg (18,7 – 20 kPa) směrem k periferním větvením klesá na přibližně 
90mm Hg (12kPa). 
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3.4.  Krev 

Jak bylo uvedeno v odstavci 3.1,3.1 krev se podílí na zajištění základních 
životních funkcí a je poháněna v cévním oběhu srdcem. V souvislosti s krví, 
nemůžeme mluvit o čisté kapalině, protože se jedná o suspenzi krevní plasmy a 
rozptýlených krevních tělísek. Tělíska jsou tvořena z červených krvinek, bílých 
krvinek a krevních destiček. Plasma obsahuje asi 92% vody, zbytek činí bílkoviny a 
jiné organické a anorganické látky. Z proteinů obsažených v plasmě patří 
k nejdůležitějším fibrinogen, který se při účasti dalších faktorů mění na fibrin a svými 
vlákny tvoří prostorovou síť v krevním řečišti. Ta poutá krvinky a krevní destičky, 
čímž dochází ke srážení krve. K tomuto procesu může docházet i uvnitř cévy, což má 
za následek, že se uvnitř vytváří trombus (ILT) [2], [4]. Vliv ILT na změnu vlastností 
AAA je analyzován v [5]. 

3.5.  Aorta 

Na aortě, která vychází ze srdce a má poměrně složitý průběh obr. 1, můžeme 
nalézt tři hlavní úseky: aorta ascendens, arcus aortae a aorta descendens. A. 
descendens dále můžeme rozdělit na a. thoracicu a a. abdominalis. Břišní aorta 
začíná od bránice u obratle Th12 a končí vidlicovitým rozdělením bifurcatio aortae. 
Tímto se dělí na dvě ilické tepny (aa. iliacae). Na úseku označovaném jako a. 
abdominalis z něj v distálním směru odstupují párové ae. lumbales a v proximálním 
směru mesenterica inferiror a a. ovarica [2]. Detail abdominální aorty je na obr. 2. 
  

Obr. 1 Průběh aorty. Převzato z [9] 
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3.5.1. Stavba cévní stěny 

Cévy můžeme podle velikosti a funkce rozdělit do tří skupin. Jedná se o 
elastické arterie (velkého průměru), arterie svalového typu (střední a malé velikosti) a 
arterioly [4]. Aorta je největší céva v lidském těle a řadíme ji k cévám elastického 
typu. Její stěna není jednolitá, ale jak je vidět na obr. 3, skládá se ze tří základních 
vrstev – intima, media, adventitia. Z technického pohledu o ní můžeme hovořit jako o 
biologickém kompozitním materiálu, z čehož také vyplývá nutnost porozumět 
biomechanickým vlastnostem cévní stěny a jejích jednotlivých komponent.  
  

Obr. 2 Detail abdominální aorty. Převzato z [2] 
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3.5.1.1.Tunica intima 

Tunica intima tvoří vnitřní povrch cévy a zpravidla bývá tvořena jednou 
vrstvou endotelových buněk. Ta je poté propojena laminou basalis a tenkou 
subendotelovu vrstvou k medii. Intima mimo endotelových buněk obsahuje výztužné 
sítě kolagenních a elastických vláken. Její tloušťka je velmi proměnlivá a záleží 
zejména na typu cévy a jejím uložení, věku nebo onemocnění. S věkem také dochází 
k patologickým změnám struktury intimy označovanými jako aterosklerotický plát. 
Přítomnost těchto změn výrazně ovlivňuje a mění biomechanické vlastnosti 
aterosklerotické aorty vůči zdravé aortě [2], [3], [13], [11]. 

3.5.1.2. Tunica media 

Tunica media představuje prostřední a nejsilnější vrstvu aorty. Od ostatních 
vrstev je oddělena dvěma vrstvami laminou eleastica interna a laminou elastica 
externa. Samotná media je potom tvořena prostorovou sítí hladkých svalových buněk, 
vyztuženou sítí kolagenních a elastických vláken. Prostorové uspořádání těchto částí 
dává medii vysokou pevnost, pružnost a schopnost odolávat zatížením v podélném i 
obvodovém směru a přenášet fyziologické zatížení od pulzujícího toku krve. To ji 
umožňuje právě převaha elastinu, který pohlcuje tlakové vlny a je zodpovědný, že se 
při nárůstu tlaku krve během systoly aorta rozpíná a během diastoly opět vrací do 
původního rozměru. Tím je tlumen vzestup tlaku a současně podporováno 
rovnoměrnější proudění krve [2], [3], [13], [11], [20], [21]. 

Obr. 3 Schéma stavby aorty. Převzato z [2] 
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3.5.1.3. Adventitia  

Adventitia utváří vnější povrch vlastní cévy a je tvořena fibrilárním vazivem, 
které obsahuje kolagenní a elastická vlákna. Tato opět na povrchu tvoří síťovitou 
strukturu, přecházející do nejbližšího okolí a tím ji s ním pružně fixuje s okolními 
tkáněmi. Mimo výše uvedených složek se v adventicii nachází soubor drobných 
tepének a žilek, označovaných jako vasa vasorum, které přivádějí kyslík a živiny do 
stěny tepny a prochází až do vnějších vrstev medie [2], [3]. Obecně je přijímáno, že 
právě kolagenní vlákna obsažená v adventicii přenášejí zatížení při větším zatížení 
než je fyziologické nebo při patologických změnách [21].  

3.5.2. Mechanické vlastnosti jednotlivých složek stěny 

3.5.2.1. Kolagen 

Kolagen se vyskytuje v různých podobách a v současnosti je popsáno přes 12 
jeho typů. Představuje základní stavební složkou tkání a orgánů, kterým dodává 
mechanickou pevnost a je hlavním elementem přenášející zatížení. V tkáních se 
nejvíce nachází kolagen typu I, který je také hlavním typem zastoupeným v aortální 
stěně. V tomto odstavci mu bude proto věnována bližší pozornost.  

Základní jednotka kolagenu je troj šroubovice skládající se tři 
polypeptidických řetězců. Tyto molekuly se navzájem spojují a utváří tak kolagenní 
vlákna. Uvádí se, že průměr kolagenního vlákna se pohybuje v rozmezí desítek až 
stovek nm [33]. Svazky kolagenních vláken vytvářejí ve stěně prostorovou síť 
zvlněných a pokroucených vláken [10]. Popsání chování této prostorové struktury při 
zatížení je uvedeno v 5.9.  

V kontrastu s elastinem vykazuje velmi malé hodnoty přetvoření 2-4 %. 
Mnohem podstatnější z jeho mechanických vlastností je jeho pevnost, která je 
udávaná v řádech GPa. Tato vysoká pevnost je dána především enzymatickými 
vazbami mezi molekulami a jednotlivými vlákny [33]. 

3.5.2.2. Hladké svalové buňky (SMC’s) 

SMC’s představují hlavní buněčnou složku v medii aorty, v malé míře se 
objevují i v intimně a adventicii. Jednotlivé buňky jsou sítí kolagenních fibril 
fixovány k ostatním elastickým vláknům. Tím dochází k přenosu kontrakce mezi 
jednotlivými složkami, čímž podstatně ovlivňují k mechanickým vlastnostem stěny 
aorty. SMC’s jsou také zodpovědné za viskoelastické chování aorty, ta se stává tužší 
s narůstající rychlostí zatížení [6], [35]. 

3.5.2.3. Elastin 

Na rozdíl od některých jiných molekul, tělo produkuje elastin pouze během 
vývoje a v dospělosti jeho produkce ustává. Po té začíná postupně degradovat, při-
čemž poločas jeho rozpadu je udáván mezi 40 a 70 roky. K jeho rychlejší degradaci 
výrazně přispívají některé faktory, zejména kouření, diabetes ateroskleróza [20], [34].  
Elastin představuje hlavní složkou medie, kde se vyskytuje ve formě podlouhlých 
molekul utvářejících tenká vlákna, která mohou dosáhnout přetvoření až 70%, jak je 
znázorněno na obr. 4. Svým prostorovým uspořádáním pomáhá elastin přenášet 
napětí v obvodovém i podélném směru a vytváří axiální předpětí tepny.  
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Elastinová vlákna vykazují isotropické chování, které se dá popsat následující rovnicí 
[4], [16], [20]: 
 

)3( 101 −= IcW          (3.1) 

 
Velikost materiálové konstanty c01 se pohybuje v rozsahu 77–163 kPa.  

Obr. 4 Výsledky uniaxiálních testů elastinu založených na 
dvou odlišných přístupech. Převzato z [45[16]] 
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3.6.  Aneurysma abdominální aorty (AAA) 

V úvodu bylo zmíněno, že AAA je poměrně rozšířené a život ohrožující 
vaskulární onemocnění. Na to poukazuje i fakt, že v západním světě je ruptura AAA 
třináctou nejčastější příčinou úmrtí [21]. Na tomto místě bych se rád zmínil o jeho 
tvorbě a skutečnostech z toho vyplývajících. Termín aneurysma byl vysvětlen v 3.1. 
Na obr. 5, je zachyceno AAA během operace ve FN u sv. Anny v Brně.  

3.6.1. Patogeneze AAA a ovlivňující faktory 

AAA se vyskytuje především u populace starší 55 let a mnohem častěji posti-
huje muže než ženy. Vznik AAA bývá spojován se značnými změnami struktury a 
vlastností stěny tepny. U AAA nemůžeme jednoznačně určit hlavní příčinu jeho 
tvorby je považována za multifaktoriální. Na základě klinických studií, můžeme za 
nejzávažnější rizikové faktory označit tyto – pohlaví, věk, kouření, vysoký krevní 
tlak, chronické onemocnění tepen, nadváhu, cholesterol, ale také genetické předpo-
klady [20], [21], [22], [23], [34]. 

3.6.2. Intraluminární trombus (ILT) 

Intraluminární trombus (ILT) se objevuje v 75% z celkového počtu 
diagnostikovaných AAA [21]. Důvod jeho vzniku je dáván do souvislosti se vznikem 
turbulentního proudění krve ve vyboulení aneurysmatického vaku, čemuž se 
organismus snaží zabránit vytvořením ILT, tímto opatřením dojde k zúžení 
průtočného průměru a prodění krve je opět laminární. Názory na vliv ILT na riziko 
ruptury AAA se rozcházejí. Zatím je otázkou diskuze, zda ILT zvyšuje nebo snižuje 
riziko ruptury AAA [5], [6], [24], [25], [28]. 

Obr. 5 Chirurgické odstranění AAA 

AAA 
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3.6.3. Změny a vlastnosti stěny díky přítomnosti AAA 

Obecně je uznáváno, že AAA je degenerativní onemocnění stěny aorty, které 
je způsobeno degradací a ztrátou elastinu. To má za následek, že media nedokáže 
udržet krevní tlak a dilatuje. Jelikož si tělo nedokáže elastin dotvářet, musí jeho úlohu 
převzít kolagen obsažený v adventicii (3.5.1.3), díky tomu je stěna opět schopna 
odolávat tlaku [20], [21], [25], [34]. S tímto faktem souvisí úvaha, že zánětlivé a 
degenerativní změny mají značný vliv na změnu mechanických vlastností stěny aorty 
[26], [27]. Z porovnání deformačně-napěťových křivek biaxiálních zkoušek tkání 
zdravé a postižené aorty uvedených na obr. 6 je patrné, že u aneurysmatických tkání 
dochází k výraznému zpevnění v obvodovém směru (Eθθ). 

 
 
V 3. kapitole byly uvedeny z mého pohledu důležité základní anatomické, 
fyziologické a mechanické vlastnosti a souvislosti potřebné pro lepší pochopení 
problematiky týkající se AAA. V další kapitole se zaměřím na používané modely 
geometrie při analýzách AAA, přičemž bude věnována pozornost případnému 
zahrnutí odbočujících tepen. 

Obr. 6 Deformačně-napěťové křivky z biaxiálních zkoušek AA a AAA tkání. 
Převzato z [27] 
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4. ODBOČUJÍCÍ TEPNY V MODELU GEOMETRIE AAA 

Při procházení odborné literatury z posledních let zabývající se problematikou 
AAA je na první pohled patrné, že věda a výzkum udělaly velký krok vpřed ve snaze 
o poznání a pochopení všech souvislostí týkajících se tohoto problému. Zároveň je 
také zřejmé, že problematika týkající se AAA je poměrně složitá, komplexní a zabíhá 
do různých oborů lidské činnosti, ať už mluvíme o chirurgii, zobrazovacích 
metodách, histologii, biochemii či v neposlední řadě biomechanice. 

Z medicínského hlediska je asi nejdůležitější otázka, na kolik je aneurysma 
pro konkrétního pacienta rizikové a zda je nutné provést operaci, která vystavuje 
pacienta dalším rizikům. Jak bylo uvedeno v úvodu, používá se k posouzení 
rizikovosti dvou přístupů - rychlost růstu nebo maximální průměr. Bohužel nebo 
právě díkybohu nejsme všichni stejní a lišíme se od sebe v mnoha ohledech, tedy i ve 
vlastnostech našich tkání. Z toho vyplývá, že by bylo vhodné najít takové kritérium, 
které by postihovalo odlišnosti každého pacienta. Na smysl jeho hledání poukazuje i 
fakt, že u některých pacientů došlo k ruptuře AAA, i když nedosáhlo požadované 
mezní hodnoty nebo naopak nedošlo k ruptuře, když jeho velikost byla výrazně větší 
[12], [13]. 

Na základě těchto poznatků se začalo hledat nějaké jiné hledisko, které by 
mohlo lépe postihnout riziko ruptury. Jako jeden z nástrojů, který by toto umožnil, se 
jeví využití deformačně-napěťové analýzy v systému využívající MKP.  

Kromě modelu materiálu, který co nejlépe popisuje chování stěny aorty, je 
dalším podstatným vstupem do MKP analýzy model geometrie. Ten je v současnosti 
založený především na rekonstrukci AAA ze snímků pořízenými lékaři během 
vyšetření pacienta. Nejvíce používaným přístupem k obdržení specifické geometrie je 
rekonstrukce v některém diagnostickém programu (A4Research, Mimics) využívající 
např. snímky z počítačové tomografie (CT).  

Pokud se máme co nejvíce přiblížit přesné geometrii AAA, měli bychom 
zohlednit všechny fyziologické aspekty. Tím je myšleno zahrnutí odbočujících tepen 
do modelu geometrie AAA. Tento názor vychází z jednoduchého mechanického 
předpokladu, že jakákoliv odbočka, např. na válcové nádobě, představuje místo, kde 
dochází ke koncentraci napětí a tedy většímu riziku vzniku mezního stavu. Tento 
předpoklad by měl tedy platit i u aneurysmat. 

V článcích a odborných publikacích z posledních let, zabývajících se 
problematikou AAA, doposud nikdo nevěnoval pozornost jejich vlivu na napětí ve 
stěně aneurysmatu. Z tohoto důvodu také vznikla tato práce, která si klade za cíl najít 
odpověď na otázku vlivu odbočujících tepen na koncentraci napětí a posouzení rizika 
ruptury s ním spojeným. 
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5. FORMULACE PROBLÉMU A VYTVOŘENÍ SYSTÉMU 

PODSTATNÝCH VELIČIN 

5.1.  Problém 

Úloha je formulována takto: provedení citlivostní analýzy koncentrace napětí 
v závislosti na změně geometrických parametrů odbočujících tepen a vyhodnocení 
jejího vlivu na riziko ruptury. Celá analýza bude vycházet z individuální geometrie 
AAA pěti konkrétních pacientů zahrnující hlavní odbočující tepny a hyperelastický 
materiál stěny. 

5.2.  Zavedení systému podstatných veličin 

Jako základní entita bude uvažováno AAA, které bylo definováno v 3.1. 

5.3. Topologie a geometrie entity 

Typickým místem pro vznik AAA je oblast vymezená odstupem renálních 
tepen a aortální bifurkací. Aneurysmata můžeme následovně rozdělit podle tvaru na 
člunkovité, cylindrické, vřetenovité, vakovité, hadovité. V prostoru výdutě se běžně 
vyskytuje nástěnná trombóza (ILT) [7], [28].  
To jsou ovšem pouze přibližné tvary používané spíše v medicínské praxi. 
V návaznosti na 0, byl v této analýze použit model geometrie založený na specifické 
geometrii pacienta. Díky spolupráci s II. chirurgickou klinikou Fakultní nemocnice U 
Sv. Anny v Brně pod vedením prof. Stafy jsme získali CT snímky od 24 pacientů 
s diagnostikovaným a odoperovaným AAA. Z nich bylo vybráno pět pacientů (tři 
muži a dvě ženy), pro které bylo aneurysma rekonstruováno. Pro možnost srovnání, 
byly na základě CT snímků zdravých pacientů vytvořeny tři referenční modely 
geometrie AA. Postup rekonstrukce specifické geometrie bude prezentován na 
jednom AAA. U ostatních případů AAA a AA bylo postupováno stejným způsobem. 

5.4.  Model specifické geometrie AAA 

5.4.1. Zachycení geometrie AAA z CT snímků 

Pro rekonstrukci geometrie AAA bylo použito komerčního systému 
A4Research (Vascops GmbH). Na základě práce [6], zde uvádím hlavní body 
potřebné pro získání specifické geometrie AAA.  

 
• Pro další použití je zbytečné rekonstruovat celou aortu, proto je 

v prvním kroku potřebné vybrat snímky, které zachycují potřebný 
úsek. 

• Na vybraných snímcích jsou uživatelem určeny oblasti, které tvoří 
lumen a ILT. Těm jsou přiřazeny různé stupně šedé, na jejichž základě 
dokáže program definovat lumen a ILT. 

• V dalším kroku je programem vytvořen vnitřní povrch lumenu, který 
je postupně rekonstruován od iliacké bifurkace směrem k renálním 
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odstupům pomocí nafukování virtuálního balonu, jehož rozměry jsou 
určeny barvou kontrastní látky. Ta dovoluje určit hranici mezi 
lumenem a stěnou nebo ILT.  

• Na stejném principu je zachycen i vnější povrch arterie. 
• Jako poslední je rozlišena hranice mezi stěnou a ILT. Zde naráží na 

omezení přesnosti zobrazovacích metod, protože současné přístroje 
nedovolují udělat takové CT snímky, ze kterých by šlo přesně rozlišit 
mezi stěnou a ILT. Z tohoto důvodu se předpokládá konstantní 
tloušťka stěny [36]. Vzhledem k experimentálnímu zjištění, že pod ILT 
je stěna slabší, je tloušťka stěny upravena. Z tohoto důvodu 
s narůstající tloušťkou ILT klesá tloušťka stěny ze 1,8 mm až na 1mm 
v místech, kde ILT narůstá až na 30mm. Dále se už tloušťka stěny 
nemění [25]. 

 
Obr. 7 Transversální řez aortou s vyznačenými konturami 
lumenu, ILT a stěny. Vytvořeno v programu A4Research. 

Vnější povrch aorty 

Hranice lumenu 

Vnitřní povrch aorty 

ILT 
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5.4.2. Tvorba modelu AAA 

Postupem uvedeným v 5.4.1 byl získán vnější aneurysmatu společně s ILT. 
Takto získaná data byla dále importována do 3D softwaru SolidWorks 2011. V něm 
byly vymodelovány odbočující tepny (popsáno v 6.1) a ILT. Nyní budou 
prezentovány rekonstruované modely geometrie pro pacienty AAA1 až AAA5 a také 
modely referenčních AA1 až AA3. Modrou barvou je v řezech zvýrazněn trombus. 

 
 

 

Obr. 8 AAA1 - model geometrie a řez stěnou s ILT 

Obr. 9 AAA2 - model geometrie a řez stěnou s ILT 
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Obr. 10 AAA3 - model geometrie a řez stěnou s ILT 

Obr. 11 AAA4 - model geometrie a řez stěnou s ILT 
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Obr. 12 AAA5 – model geometrie a řez stěnou s ILT 

Obr. 13 Modely referenčních geometrií AA1 – AA3 
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5.5. Model vazeb k okolí AAA 

Ve vnějším okolí uvažované entity se vyskytují měkké tkáně, které na ni 
působí. Vzájemná interakce mezi nimi a vybranou entitou je těžko definovatelná, 
proto na interakci mezi AAA a okolními vnějšími tkáněmi nebude brán zřetel. Uvnitř 
aneurysmatu se nachází ILT, který je spojený se stěnou AAA a jeho vliv na něj bude 
uvažován. Jako další podstatná vazba bude figurovat návaznost AAA na zdravou část 
aorty. 

5.6.  Model aktivace modelu z okolí 

Aneurysma je v těle zatěžováno tlakem krve. Vliv jejího proudění na výduť 
bude zanedbán, jelikož nemá podstatný vliv na napjatost [38], [39], [40]. V práci 
bude uvažován pouze střední arteriální tlak aplikovaný na vnitřní stěnu aorty (lumen). 
Velikost středního tlaku je definována jako součet 1/3 systolického a 2/3 
diastolického tlaku, přičemž hodnoty krevního tlaku byly zaznamenány při přijetí 
pacienta do nemocnice [5]. 

5.7.  Model ovlivnění objektu z okolí 

V tomto ohledu se model shoduje s modelem vazeb k okolí a je doplněn o vliv 
teploty lidského organismu, který nebude uvažován, jelikož se v těle předpokládá 
konstantní teplota a všechny použité veličiny (kap. 5.9) byly při této teplotě měřeny.  

5.8.  Model vazeb objektu k okolí 

Jako podstatná byla uvažována vazba aneurysmatu ke zdravé aortě a 
modelována jako vetknutí, aby bylo zabráněno posuvu a natočení. Tato vazba je 
běžně používaná v MKP analýzách [5], [36], [41] právě díky své výpočtové 
jednoduchosti a je prvním přiblížením se stavu in vivo. Použitím této okrajové 
podmínky je zanedbáno axiální předpětí, které vlivem věku pacienta prakticky 
vymizelo (viz. 3.5.2.3). Současně ovšem musíme brát v potaz jisté omezení plynoucí 
ze zamezení deformací v podélném směru, což má za následek, že zdravá aorta je 
uvažována s nekonečnou tuhostí a to jistě neodpovídá realitě.  

Vazba mezi AAA a ILT byla modelována jako „bonded“ kontakt (existuje 
předpoklad dokonalé adheze mezi stěnou a ILT), což potvrzují i jiné práce z této 
oblasti [5], [40], ale i naše pozorování během materiálových zkoušek tkáně AAA. 
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5.9.  Model materiálu objektu 

Cévní stěna tvoří poměrně složitý několikavrstevnatý materiál (viz. 3.5.1), 
jehož jednotlivé vrstvy se odlišují především obsahem kolagenních a elastinových 
vláken a množstvím hladké svaloviny. Mimo rozdílů ve strukturálním složení je 
důležitým faktorem určujícím chování materiálu prostorové uspořádání vláken. 
Z testování měkkých tkání [10] se ukázalo, že se jejich složky zapojují do přenosu 
zatížení postupně. Proces přenosu zatížení se dá rozdělit do tří fází. V první fázi je 
zatížení přenášeno elastickými vlákny jejich deformačně-napěťová závislost je 
přibližně lineární. Kolagenní vlákna jsou v klidové fázi a jeví se jako zvlněná a 
pokroucená prostorová struktura. S postupujícím zatížením ve druhé fázi se kolagenní 
vlákna postupně narovnávají ve směru zatížení. Deformační odezva na zatížení je 
v této oblasti značně nelineární. V třetí fázi jsou kolagenní vlákna už téměř rovná a 
uspořádána tak, aby co nejvíce přenášela zatížení. Tkáň s narůstajícím tahem 
zpevňuje a její závislost je opět přibližně lineární. V celkovém pohledu vykazuje 
cévní tkáň anizotropní a viskoelastické chování. Pro tuto práci bude uvažováno 
zjednodušení a stěna AAA bude modelována jako hyperelastický, izotropní, 
nestlačitelný a homogenní materiál. Model materiálu ILT bude uvažován jako 
lineárně elastický a nestlačitelný, což odpovídá experimentálním výsledkům [5], [40]. 

5.9.1. Velké deformace 

Chceme-li popsat chování cévy, musíme přejít z běžně používaného 
předpokladu pro ocelové strojní konstrukce o malých deformacích do prostoru 
deformací konečných. Pro ně platí, že složky přetvoření mohou dosahovat libovolně 
velkých hodnot. Pro jejich popis je tedy potřeba zvolit obecnější tenzory přetvoření. 
V mechanice kontinua jsou rozlišovány dva základní přístupy popisující kinematiku 
velkých deformací – Lagrangeův a Eulerův. Lagrangeův přístup považuje za 
nezávisle proměnnou nedeformovanou geometrii, zatímco Euler jako nezávislou 
proměnnou bere deformovanou geometrii [29]. Pro popsání velkých deformací budou 
nyní uvedeny vztahy pro tenzory přetvoření a tenzory napětí. 

5.9.1.1. Tenzor deformačního gradientu 

Pro vyjádření transformace mezi výchozí a aktuální geometrií je používán 
tenzor deformačního gradientu F, který je definován 

j

i
ij X

x
F

∂
∂

=          (5.1) 

jednotlivé složky mají význam poměrného protažení a v obecném souřadnicovém 
systému se dá tenzor deformačního gradientu zapsat tímto způsobem.  
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Deformační gradient ovšem nemůže sloužit pro posouzení míry přetvoření, jelikož 
není objektivní - při pohybu tělesa jako tuhého celku jsou jeho složky nenulové. 
Pomocí něho se však dají vyjádřit další tenzory přetvoření. Determinantem matice 
(5.2) je třetí invariant tenzoru deformačního gradientu J, který udává poměrnou 
objemovou změnu. Pro hlavní směry protažení se dá zapsat vztahem. 
 

321 λλλ ⋅⋅=J          (5.3) 

 
Pro nestlačitelné materiály platí J=1 [29]. 

5.9.1.1. Cauchy-Greenův tenzor deformace 

Obdobně jako tenzor deformačního gradientu F, využívá Cauchy-Greenův 
tenzor deformace Cij poměrná protažení. Jejich vzájemný vztah ukazují následující 
rovnice [29]. 

• Pravostranný Cauchy-Greenův tenzor deformace 

FFC T
R ⋅=         (5.4) 

• Levostranný Cauchy-Greenův tenzor deformace 
T

L FFC ⋅=         (5.5) 
 
Hlavní souřadnice tenzoru jsou představovány kvadráty poměrných protažení 
v hlavních směrech. 
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5.9.1.2. Green-Lagrangeův tenzor konečných přetvoření 

Tento tenzor vychází z Lagrangeova pojetí a popisuje chování materiálu u 
mnoha konstitutivních vztahů. Konečná přetvoření jsou vztažena k původním 
(nedeformovaným) rozměrům, ale je respektováno i natáčení elementu [29]. 
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5.9.1.3. Almansi-Hamelův tenzor konečných přetvoření 

U Almansi-Hamelova tenzoru se předpokládá Eulerův popis deformace a 
poměrné přetvoření se na jeho základě vztahuje ke konečným rozměrům. Typickou 
oblastí jeho využití je popis pohyb plynů a kapalin [29]. 
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5.9.1.4. Cauchyho (logaritmický) tenzor konečných přetvoření 

Výše uvedené tenzory konečných přetvoření vykazují určité nedostatky a to 
v tom, že se vztahují k počátečním respektive ke konečným hodnotám, zatímco 
aktuální rozměry od nich mohou být výrazně odlišné. Tento fakt zohledňuje 
Cauchyho-přirozené přetvoření, které každou infinitezimální změnu geometrie 
vztahuje vždy ke geometrii aktuální [29]. 

 

i
C
iE λln=          (5.9) 

 

5.9.1.5. Cauchyho tenzor skutečných napětí 

Tenzory napětí se od sebe odlišují v geometrické konfiguraci, kterou je 

vyjádřena plocha, na niž působí zatížení. Cauchyho tenzor napětí σij vztahuje sílu ke 
skutečné – deformované ploše. 

 

j

i
ij ds

dF
=σ                   (5.10) 

 
Díky této definici je také označován jako tenzor skutečných napětí a zároveň je 
energeticky konjugován s Almansiho tenzorem přetvoření [29]. 

5.9.1.6. První Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 

U tohoto tenzoru je síla vztažena k počáteční geometrii, ve své podstatě 
odpovídá smluvnímu napětí, které je používáno u tahových zkoušek materiálu.  

 

j

i
ij dS

dF
=τ                   (5.11) 

 
První Piola-Kirchhofův tenzor napětí je nesymetrický a energeticky svázaný s Green-
-Lagrangeovým tenzorem přetvoření. Jeho použití v praxi je kvůli jeho 
nesymetričnosti značně komplikované, proto se zavedl druhý Piola-Kirchhoffův 
tenzor napětí [29]. 
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5.9.1.7. Druhý Piola-Kirchhoffův tenzor napětí 

V tomto případě se zavádí virtuální síla, která je vztažena k výchozí 
nedeformované konfiguraci. I když nemá konkrétní fyzikální význam, je častěji 
používán, hlavně z toho důvodu, že i pro velké deformace zůstává symetrický. 
Energeticky konjugovaný je také s Green-Lagrangeovým tenzorem přetvoření [29]. 

 

kj

i
i dXdX

dF
S

⋅
= 0                  (5.12) 

 

5.9.2. Hyperelasticita 

Pro materiály vykazující hyperelastické chování jsou typická velká (konečná) 
přetvoření, která se po odlehčení se vrací do své výchozí geometrické konfigurace. 
Mezi takovéto materiály řadíme polymery, gumy, pěny, ale také měkké tkáně kam 
patří cévní stěna. Nelineární chování těchto materiálu se odráží v deformačně-
napěťové křivce (obr. 6.). Pro popsání těchto materiálů se používají konstitutivní 
vztahy vycházející z potenciálu deformační energie, přičemž předpokládáme 
izotropní deformace. Hyperelastický materiál je poté definován takto: Materiál 
nazýváme hyperelastickým, pokud existuje elastická potenciální funkce W (měrná 
deformační energie), která je skalární funkcí některého z tenzorů přetvoření, resp. 
deformace a jejíž derivace podle některé složky přetvoření pak určuje odpovídající 
složku napětí [29]. 

 

ij
ij E

W
S

∂
∂

=                    (5.13) 

 
Sij  …jsou složky 2. Piola-Kirchhoffova tenzoru napětí 
W …je funkce měrné energie napjatosti na jednotku nedeformovaného objemu 
Eij …jsou složky Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření 
 

5.9.2.1. Konstitutivní modely pro hyperelastický materiál 

Nelineární chování hyperelastických materiálů je nutné pro potřeby jejich 
modelování vyjádřit matematicky – konstitutivními vztahy, jimiž se dávají do 
závislosti napětí a přetvoření vyjádřené pomocí měrné energie napjatosti [29]. 
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5.9.3. Konstitutivní model pro AAA 

Existuje řada konstitutivních modelů, které popisují měkké tkáně. 
V současnosti je otázkou diskuze, zda při výpočtovém modelování stěny AAA, 
používat izotropický nebo anizotropický model materiálu [13]. Rozdíl mezi těmito 
přístupy je patrný na obr. 14. 

 
Pro tuto práci bude v rámci zjednodušení a taky s ohledem na potřebný výpočtový čas 
uvažován izotropický, nestlačitelný model chování.  
K popsání izotropického modelu chování materiálu je využíván fenomenologický 
model Mooney-Rivlin, který byl vytvořen na základě křivek měrné energie získaných 
z experimentů. V nejobecnější podobě se uvádí jako devíti parametrický (další 
varianty jsou dvou nebo pěti parametrické), jenž je použitelný i pro komplikované 
tvary křivek přetvoření – napětí [29]. 
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c10, c01, c20, c11, c02, c30, c21, c12, c03 … materiálové parametry 

1I  … modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace 

2I  … modifikovaný druhý invariant pravého Cauchy-Greenova tenzoru deformace 

 
Modifikací tohoto konstitutivního modelu byl vytvořen model Yeoh druhého řádu, 
popisující vlastnosti AAA tkáně [13], [30], který bude použitý i v této práci. 
 

2
120110 )3()3( −+−= IcIcW

                
(5.15) 

Obr. 14 Měrná energie napjatosti pro AAA obdržená z 
isotropického a anizotropického popisu v závislosti na 
ekvibiaxiálním protažení. Převzato z [13]. 
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Materiálové konstanty c10, c20 byly zjištěny z uniaxiálních tahových zkoušek stěny 
AAA obdržených od 69 pacientů a hodnoty stanoveny následovně [13], [30]. 
c10 = 174 kPa 
c20 = 1881 kPa 

 

 
Než přejdu k výpočtové části, rád bych na tomto místě aspoň okrajově zmínil výzkum 
mechanických vlastností AAA tkáně, na kterém se podílím. Budou zde uvedeny 
pouze základní informace vzhledem k rozsahu této problematiky. 

5.9.4. Biaxiální tahové zkoušky živých tkání AAA 

Ačkoliv data z jednoosé tahové zkoušky AAA nevyhovují přesně charakteru 
trojosé napjatosti, slouží stále jako vstupy pro analýzu AAA jak v této práci, tak i 
v mnoha odborných publikacích [27]. Jako vhodnější způsob testování se jeví víceosé 
zatěžování, které poskytuje přesnější data pro modelování aneurysmatické tkáně.  

Jak bylo uvedeno v odst. 5.3, máme díky spolupráci s FN u sv. Anny v Brně 
soubor vzorků AAA, na kterých provádíme biaxiální tahové zkoušky. Jedinečnost 
této spolupráce spočívá mimo jiné i v tom, že se nám daří otestovat vzorky AAA do 
tří hodin od vyjmutí z těla pacienta, takže ještě nedochází k degenerativním procesům 
hladkých svalových buněk a blížíme se tak co nejvíce stavu in vivo. 

 
 
Z tkáně je nejdříve oddělen ILT a poté vyseknut čtvercový vzorek, na němž 

jsou vyznačeny markery sloužící pro detekci přetvoření. Vzorek je potom upnut do 
svorek, předcyklován a poté zatěžován dle testovacího protokolu. Testování vzorku 
probíhá ve fyziologickém roztoku, kde je udržována konstantní teplota 37° C. 

 
 

Obr. 15 Vzorek AAA tkáně s výraznou vrstvou ILT. 
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Výstupem z měření je kolekce fotek, které se musí následně vyhodnotit 

v programu Tibixus vytvořeným Ing. Skácelem. Ty se pak dále zpracují, aby se 
dostala deformačně-napěťová křivka pro jednotlivé směry zatěžování.  

Předpokládáme, že v blízké době budeme mít k dispozici dostatečný počet 
vzorků, abychom je mohli statisticky vyhodnotit a zohlednit takto získané poznatky 
v používaných modelech materiálu.  

 
 
V této kapitole byla věnována pozornost zejména parametrům geometrie a 

vlastnostem modelu materiálu. Další část se bude zabývat začleněním závěrů a 
předpokladů z kapitoly 5. do deformačně napěťové analýzy AAA vyhodnocení 
získaných výsledků.  
  

Obr. 16 Upnutý vzorek s markery ve fyziologickém roztoku 
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6. DEFORMAČNĚ NAPĚŤOVÁ ANALÝZA AAA 

6.1.  Rozměry odstupující tepny a přechodového rádiusu 

Pomocí programu A4Research byl rekonstruována geometrie AAA (5.4.1). 
Ten ovšem umí vytvořit pouze „hladký“ model (viz obr. 17). Odbočující tepny musí 
být proto dotvořeny manuálně. 

 
 
 Pro tvorbu odboček byl zvolen CAD software SolidWorks 2011 nejen pro 

svoje uživatelsky příjemné prostředí, ale hlavně pro možnost přímé importace modelu 
geometrie do konečno-prvkového prostředí ANSYS Workbench.  

Po načtení dat do 3D modeláře bylo potřeba domodelovat odstupující 
odbočky. Jejich umístění bylo zjištěno z CT snímků v již zmíněném programu 
A4Research. Místa, kde začínají odstupovat lumbální arterie, jsou na obr. 18.  

Obr. 17 Rekonstruovaná geometrie AAA v programu 
A4Research (VASCOPS, GmbH) 

Obr. 18 CT snímek AAA s odstupujícími tepnami 
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Tímto postupem byl jednoznačně určen počet odbočujících tepen a jejich umístění na 
AAA. V návaznosti na to se objevily dvě otázky, které bylo potřeba zodpovědět:  
 

a. jaké rozměry má odstupující tepna 
b. velikost přechodového rádiusu mezi stěnou a odbočkou 

 

6.1.1. Geometrické parametry 

Pro odpověď na tyto otázky byl vytvořen pomocný model aorty, viz obr. 19. 
Jedná se o zjednodušený model geometrie využívající osové symetrie, na kterém byla 
provedena analýza velikosti přechodového rádiusu odbočující tepny. Model 
geometrie byl vytvořen v prostředí SolidWorks a následně importován do konečno-
prvkového modulu Workbench systému ANSYS. Průměr odstupující tepny byl po 
konzultaci s lékaři zvolen 3mm a její tloušťka 0,3mm. Pro stěnu aorty byla zvolena 
tloušťka 1,5mm [25]. Parametr, který byl měněn, byl přechodový rádius. Přehled 
použitých hodnot je uvedený v tab. 1. 

 
 

 
   Tab. 1 Použité hodnoty pro pomocný model aorty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

průměr aorty (mm) 50 

tloušťka stěny aorty (mm) 1,5 

výška segmentu a. (mm) 15 

průměr odbočky (mm) 3 

tloušťka stěny odbočky (mm) 0,3 

přechodový rádius (mm) 0,5 - 2 

Obr. 19 Pomocný model aorty 
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6.1.2. Předpoklady o vazbách a aktivaci pomocného modelu 

Předpoklady týkající se vazeb a zatížení pomocného modelu jsou shodné 
s předpoklady týkající se celého AAA (0 - 5.9). 

6.1.3. Model materiálu, nastavení řešiče a okrajových podmínek 

Model materiálu pro stěnu byl s ohledem na výše uvedené skutečnosti (5.9.3) 
zvolen Yeoh 2. řádu s parametry c10 =174 kPa, c20 =1881 kPa, D1 a D2 = 0 (vzhledem 
k předpokladu o nestlačitelnosti materiálu).  

Úloha byla uvažována jako statická strukturální se zahrnutím velkých 
deformací. Vzhledem k charakteru úlohy byla na svislých plochách předepsána 
symetrická podmínka „frictionless support“, stěně byla umožněna deformace pouze 
v radiálním směru. Vnitřní povrch byl zatížen konstantním tlakem 13 kPa (5.6). 

6.1.4. Typ prvku a vliv velikosti prvku  

Na celém modelu byl použit kvadratický čtyřboký solid prvek Solid 187 (dle 
definice ANSYS). V souvislosti se zjišťováním vlivu přechodového rádiusu vyvstala 
otázka ohledně vhodné velikosti prvku použitého na ploše zaoblení. Z tohoto důvodu 
byla na této ploše provedena konvergence sítě. Z inženýrského pohledu je zřejmé, že 
nebezpečnějším místem bude vnitřní přechodová plocha. Na nich byla nastavena 
mapovaná síť z důvodu stejné velikosti prvku. Aby nedocházelo k destrukci sítě mezi 
oblastmi se značně rozdílnou velikostí prvku, byla vytvořena přechodová kruhová 
oblast. Model s vytvořenou sítí je zobrazen na obr. 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 20 Pomocný model aorty s vytvořenou sítí 
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Rozložení redukovaného (HMH) napětí na vnitřním povrchu (obr. 21) odpovídá 
předpokladu o nebezpečné oblasti v místě změny geometrie, známém z teorie prosté 
pružnosti a pevnosti. 

 
V tab. 2 – tab. 4 jsou prezentovány výsledky získané z analýzy vlivu přechodového 
rádiusu a velikosti použitého prvku na maximální redukované napětí na vnitřní ploše 
rádiusu.  
 
Tab. 2 Přehled HMH napětí v závislosti na změně rádiusu a velikosti prvku 

  velikost prvku (mm) 0,5 0,25 0,125 0,0625 

model1, 
pr3,r0.5 

HMH - vnitřní povrch (kPa) 233 232 232 234 
HMH  - odbočka (kPa) 67 66 62 66 
HMH  - radius (kPa) 909 1024 1213 1230 

model1, 
pr3,r0.8 

HMH - vnitřní povrch (kPa) 233 234 233 233 
HMH  - odbočka (kPa) 67 67 68 65 
HMH  - radius (kPa) 899 1041 1177 1231 

model1, 
pr3,r1.0 

HMH - vnitřní povrch (kPa) 234 233 235 234 
HMH  - odbočka (kPa) 67 66 65 67 
HMH  - radius (kPa) 962 1049 1149 1221 

model1, 
pr3,r1.2 

HMH - vnitřní povrch (kPa) 236 235 235 233 
HMH  - odbočka (kPa) 68 64 65 67 
HMH  - radius (kPa) 876 1083 1120 1194 

model1, 
pr3,r1.5 

HMH - vnitřní povrch (kPa) 236 235 233 233 
HMH  - odbočka (kPa) 67 66 66 66 
HMH  - radius (kPa) 836 1048 1103 1153 

model1, 
pr3,r2.0 

HMH - vnitřní povrch (kPa) 233 234 234 235 
HMH  - odbočka (kPa) 67 67 67 69 
HMH  - radius (kPa) 844 1001 1079 1148 

 

Obr. 21 Rozložení redukovaného napětí na vnitřním povrchu 
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Tab. 3 Procentuální rozdíly v maximálních napětích v závislosti na velikosti prvku 
velikost prvku 0,5 vs 0,25 (%) 0,25 vs. 0,125 (%) 0,125 vs. 0,0625 (%) 
model1, pr3,r0.5 11 16 1 
model1, pr3,r0.8 14 12 4 
model1, pr3,r1.0 8 9 6 
model1, pr3,r1.2 19 3 6 
model1, pr3,r1.5 20 5 4 
model1, pr3,r2.0 16 7 6 

 
 

Tab. 4 Procentuální rozdíly v maximálních napětích 
R1 vs R0,5 R1 vs R0,8 R1 R1 vs R1,2 R1 vs R1,5 R1 vs R2 

6% 2% - 3% 4% 6% 
 

Z tab. 3 je patrné, že nemá význam používat menší velikost elementu než je 
0,125mm. Přesnost se totiž výrazně nezvětšuje a značně přitom narůstá nejen počet 
prvků, ale i čas potřebný na vyřešení i takto jednoduché úlohy. 
V dalším kroku bylo potřeba posoudit, jaký poloměr zaoblení přechodové plochy 
bude uvažován pro další výpočtové modelování. Jako referenční byla zvolena 
hodnota napětí z modelu s poloměrem 1mm a použitým elementem 0,125mm, ke 
které byly ostatní velikosti maximálního napětí vztaženy. Z tab.4 je patrné, že při 
uvažování poloměru 1 mm na odbočujících tepnách se oproti krajním hodnotám 
dostaneme na odchylku maximálně 6%, která je v oblasti velkých deformací 
dostatečná.   

6.2.  Závěr pro další analýzu  

V souladu s 6.1.4 byl pro další modelování a analýzu AAA a AA u 
odbočujících tepen použit rádius 1 mm a na přechodové oblasti konečný prvek 
velikosti 0,125 mm. 

6.3.  Vliv odboček na napětí ve stěně AAA a AA 

Vzhledem k předchozímu závěru byly do modelů geometrie dotvořeny 
odbočující tepny s přechodovým rádiusem o velikosti 1mm. Mimo lumbálních arterií 
(LA) byla do modelu geometrie zahrnuta mesenterica inferior (IMA) (3.5). Její 
rozměr byl na základě konzultace s lékaři určen jako dvojnásobný oproti LA. Modely 
geometrie jsou prezentovány v odst. 5.4.2. Na modely AAA byly aplikovány 
předpoklady o aktivaci, zatížení a modelu materiálu uvedené v 0 - 5.9. Tedy na volné 
konce aneurysmatu bylo předepsáno vetknutí, které představuje vazbu na zdravou 
část aorty a na vnitřní povrch byl aplikován statický tlak 13 kPa.  
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6.3.1. Tvorba sítě na modelu AAA 

Během rekonstrukce AAA programem A4Research je spojitý povrch reálného 
AAA aproximován velkým množstvím menších ploch (obr. 17). V souvislosti 
s různou velikostí používaného prvku bylo potřeba vytvořit na vnitřním i vnějším 
povrchu modelu AAA virtuální plochy, čímž se výrazně zmenšil počet ploch, na 
kterých bylo potřeba definovat jeho velikost. Ukázka takovéhoto virtuálního spojení 
ploch je na obr. 22. Při srovnání se stejným modelem (obr. 11) je zjednodušení na 
první pohled patrné.  

 
 
 
                                Tab. 5 Přehled velikostí použitých prvků 

oblast velikost prvku 

AAA (těleso) 3 mm 

plochy v okolí zaoblení 1,5 mm 

plocha zaoblení 0,125 mm 

ILT defaultní 
 
Model AAA s vytvořenou sítí a těmito nastaveními je na následujícím obr. 23. 
 
 
 

Obr. 22 Virtuální plochy na modelu geometrie 
AAA4 
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6.3.2. Předpoklady o vazbách, zatížení a modelu materiálu pro AAA 
a ILT 

Předpoklady o vazbách a zatížení jsou uvedené v 6.3. Model materiálu stěny 
AAA (5.9) byl doplněn o model materiálu pro ILT, pro který byl vybrán v souvislosti 
s (5.9) model Ogden prvního řádu s materiálovými parametry MU1 = 10,5 kPa,  
A1 = 4, D1 = 0  [5].  

 

6.3.3. Prezentace výsledků statické analýzy – posouzení rizika 
ruptury 

Stejně jako v (6.1.4) bylo předpokládáno, že maximální napětí se bude 
vyskytovat na vnitřních plochách zaoblení, přičemž bylo rozlišováno mezi LA a IMA 
z důvodu různých velikostí (6.3). Každá z těchto ploch dostala následně číselné 
označení a pro každou z nich byly určeny maximální hodnoty redukovaného napětí.  

Pro posouzení vlivu koncentrace napětí byl vybrán součinitel koncentrace 
napětí α, který je definován 

 

ref

HMH

σ
σ

α max=
        

(6.1) 

 

σHMH max … maximální redukované napětí v místě rádiusu
 

σref … redukované napětí v místě modelovaného odstupu tepny
 

Hodnota σref byla zjištěna z deformačně-napěťové analýzy AAA resp. AA bez 
uvažování LA a IMA v modelu geometrie. 

Obr. 23 Model geometrie AAA4 s vytvořenou sítí 
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Hodnoty získané z deformačně-napěťové analýzy pro jednotlivé modely 

budou shrnuty do následujících tabulek. 

Obr. 24 Rozložení napětí na vnitřní straně AAA. 

Obr. 25 Detail redukovaného napětí v místě LA1 
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Tab. 6 Redukovaná napětí a součinitele koncentrace napětí na jednotlivých 
odbočkách AAA. Hodnoty napětí jsou v kPa. 

  LA1 LA2  LA3 LA4 LA5 LA6 IMA 

AAA1 σHMH max 267 281 235 370 136 276 339 

AAA1 σref 82 72 112 93 57 52 86 

αAAA1 3,3 3,9 2,1 4,0 2,4 5,3 3,9 

AAA2 σHMH max 296 403 887 896 1084 1092 495 

AAA2 σref 83 107 199 188 214 202 162 

αAAA2 3,6 3,8 4,5 4,8 5,1 5,4 3,1 

AAA3 σHMH max 486 451 156 157 314 320 300 

AAA3 σref 169 159 48 51 76 70 90 

αAAA3 2,9 2,8 3,3 3,1 4,1 4,6 3,3 

AAA4 σHMH max 659 640 344 412 379 400 669 

AAA4 σref 172 184 90 131 94 151 173 

αAAA4 3,8 3,5 3,8 3,1 4,0 2,6 3,9 

AAA5 σHMH max 814 743 1233 545 730 - 694 

AAA5 σref 111 161 235 195 153 - 138 

αAAA5 7,3 4,6 5,2 2,8 4,8 - 5,0 
 
Tab. 7 Redukovaná napětí a součinitele koncentrace napětí na jednotlivých 
odbočkách AA. Hodnoty napětí jsou v kPa. 

  LA1 LA2  LA3 LA4 LA5 LA6 IMA 

AA1 σHMH max 337 301 134 177 215 - 164 

AA1 σref 46 50 52 37 43 - 38 

αAA1 7,3 6,0 2,6 4,8 5,0 - 4,3 

AA2 σHMH max 475 349 413 489 356 - 326 

AA2 σref 113 110 73 107 75 - 75 

αAA2 4,2 3,2 5,7 4,6 4,7 - 4,3 

AA3 σHMH max 465 491 400 554 327 - - 

AA3 σref 89 161 235 195 153 - - 

αAA3 5,2 4,5 3,5 5,0 4,7 - - 
 

                 Tab. 8 Porovnání nárůstu napětí v odbočce mezi  
      AAA a AA. Hodnoty napětí jsou v kPa 

  LA IMA 

průměrné napětí AAA1 - AAA5 527 499 

průměrné napětí AA1 - AA3 366 245 

nárůst napětí v AAA vs. AA 1,4 2,0 
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Z hodnot uvedených v tab.6 a tab.7. je zřejmé, že dochází k značnému nárůstu 
napětí v místě odbočky, což odpovídá předpokladu z prosté pružnosti, ale už je to 
v rozporu s chováním organismu, který se snaží udržet v co nejméně energeticky 
náročné konfiguraci. Z tohoto pohledu je pro něj nesmyslné, aby na tloušťce stěny 
kolem 2 mm existoval gradient napětí ve stovkách pascalů. 

Aby se eliminoval vliv vysokých gradientů, bylo použito makro, které po 
načtení výsledků z Workbenche do APDL prostředí systému ANSYS 12.0 určilo 
průměrné napětí na celém vnitřním povrchu. Opět byly porovnány modely 
s odbočujícími tepnami a bez nich. Výsledné hodnoty jsou v tab. 9. 

 
Tab. 9 Průměrná napětí na vnitřním povrchu AAA a AA.  
Hodnoty napětí jsou v kPa. 

průměrné napětí 
s A 

průměrné 
napětí bez A 

poměrný nárůst napětí 
A vs. bez A 

AAA1 129 95 1,4 

AAA2 67 64 1,0 

AAA3 85 77 1,1 

AAA4 174 149 1,2 

AAA5 176 103 1,7 

AA1 48 37 1,3 

AA2 99 65 1,5 

AA3 111 68 1,6 
 

Z poměrného nárůstu napětí (tab. 9) nelze určit jednoznačný trend, který poukazoval 
na nárůst napětí v souvislosti s přítomností odbočujících tepen a tím taky vliv na 
riziko ruptury. Tento fakt bude komentován v závěru. 
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7. ZÁVĚR 

Na základě rozsáhlé rešeršní studie odborných článků a publikací, během 
které nebyla nalezena žádná práce týkající se vlivu odbočujících tepen na rozložení 
napětí ve stěně aneurysmatu, byl potvrzen názor, že má smysl zabývat se vlivem 
odboček na napětí ve stěně AAA, protože zatím není potvrzeno ani vyvráceno, zda 
tyto odbočky mají vliv na napětí ve stěně AAA. 

Pro potřeby deformačně-napěťové analýzy bylo z CT snímků rekonstruováno 
pět modelů AAA a tři modely zdravé AA. Do těchto modelů geometrie byl začleněn 
ILT a odbočující tepny, na kterých byla provedena analýza citlivosti koncentrace 
napětí na změnu poloměru. Ve výpočtovém modelu byl uvažován hyperelastický 
model materiálu pro stěnu i ILT (6.1.3, 6.3.2).  

Ze statické analýzy v prostředí Workbench (6.3.3) vyplývá, že přítomnost 
odboček mění napětí ve stěně AAA, zároveň se však ukazuje, že napětí dosahuje 
takových hodnot, které odporují stavu in vivo. 

Jako první úprava tohoto nepřirozeného stavu bylo použito makro pro výpočet 
průměrného napětí na vnitřní stěně AAA (6.3.3). V závislosti na získaných hodnotách 
napětí se ovšem nepodařilo prokázat jednoznačný vliv těchto odboček na riziko 
ruptury.  

Zde se ovšem otvírá nový prostor na pokračování ve zkoumání vlivu odboček 
na riziko ruptury AAA: 

 
• Jelikož v simulaci vyšly v místech odbočujících tepen příliš velké 

gradienty napětí na velmi malé tloušťce, což je proti fyziologickému 
stavu. Organismus se snaží vyvarovat velkým gradientům napětí 
pomocí remodelace vnitřní struktury tepny. Jednou z cest je tedy 
zahrnutí vlivu zbytkových napětí. Zbytková napjatost nebyla v této 
práci uvažována. 
 

• S remodelací vnitřní struktury souvisí určení převládajících směrů 
kolagenních vláken v odbočujících tepnách a jejich zohlednění v 
použitém modelu materiálu. Na vyhodnocení hlavních směrů z 
histologických řezů stěny aorty, které máme k dispozici díky výše 
zmíněné spolupráci s FN u sv. Anny, je v současné době vyvíjen 
matematický model. 

 
• Další možnou úpravou je využití jiného modelu materiálu, který by 

lépe postihoval deformačně-napěťovou odezvu AAA tkáně, případně 
vystihoval směry vláken. K tomu je ovšem potřeba znát materiálové 
konstanty, které se dají určit jedině experimentálně. Toto je jeden 
z  bodů současného výzkumu na ÚMTMB FSI v Brně (viz 5.9.4)



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 44 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] EVANS, George H.C., Gerard STANSBY a George HAMILTON. Suggested 
standards for reporting on arterial aneurysms. Journal of Vascular Surgery. 
1992, roč. 15, č. 2, s. 456-. ISSN 07415214. DOI: 10.1016/0741-
5214(92)90269-E. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/074152149290269E. 

[2] ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, 673 s. 
ISBN 80-247-1132-X. 

[3] PÁČ, Libor. Anatomie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 
192 s. ISBN 978-802-1042-919. 

[4] FUNG, Y. Biomechanics: mechanical properties of living tissues. 2nd ed. 
New York: Springer-Verlag, 1993, 568 s. ISBN 35-409-7947-6. 

[5] POLZER, S., T.C. GASSER, J. SWEDENBORG a J. BURSA. The Impact of 
Intraluminal Thrombus Failure on the Mechanical Stress in the Wall of 
Abdominal Aortic Aneurysms: Continuum biomechanics of soft biological 
tissues. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2011, roč. 
41, č. 4, s. 467-473. ISSN 10785884. DOI: 10.1016/j.ejvs.2010.12.010. 
Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1078588410007823 

[6] POLZER, Stanislav. Abdominal aortic aneurysm: Pojednání k disertační 
práci. 2011, 85 s. 

[7] FERKO, Alexander a Antonín KRAJINA. Arteriální aneuryzmata: základy 
endovaskulární léčby. 1. vyd. Hradec Králové: ATD, 1999, 166 s. ISBN 80-
901-5249-X. 

[8] Česká kardiologická společnost, o.s.: Národní kardiovaskulární program. 
[online]. [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.kardio-
cz.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=65 

[9] Cleveland Clinic: Your Heart & Blood Vessels. [online]. [cit. 2012-05-17]. 
Dostupné z: http://my.clevelandclinic.org/heart/heart-blood-vessels/aorta.aspx 

[10] Handbook of materials behavior models. San Diego, CA: Academic Press, 
c2001, s. 1049-1063. ISBN 0-12-443341-3. 

[11] HOLZAPFEL, Gerhard A., Thomas C. GASSER a Ray W. OGDEN. 
Cardiovascular Soft Tissue Mechanics. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 2004, s. 1-48. ISBN 978-0306483899. 

[12] VORP, D. A. Biomechanical Determinants of Abdominal Aortic Aneurysm 
Rupture. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2005-05-19, 
roč. 25, č. 8, s. 1558-1566. ISSN 1079-5642. DOI: 
10.1161/01.ATV.0000174129.77391.55. Dostupné z: 
http://atvb.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/01.ATV.0000174129.77391.55 

[13] VORP, David A. Biomechanics of abdominal aortic aneurysm. Journal of 
Biomechanics. 2007, roč. 40, č. 9, s. 1887-1902. ISSN 00219290. DOI: 
10.1016/j.jbiomech.2006.09.003. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002192900600323X 

[14] HOLZAPFEL, G. A. a R. W. OGDEN. Constitutive modelling of arteries. 
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering 



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 45 

Sciences. 2010-04-27, roč. 466, č. 2118, s. 1551-1597. ISSN 1364-5021. DOI: 
10.1098/rspa.2010.0058. Dostupné z: 
http://rspa.royalsocietypublishing.org/cgi/doi/10.1098/rspa.2010.0058 

[15] AJP: Heart and Circulatory Physiology. 2005-11-01, roč. 289, č. 5. ISSN 
0363-6135. Dostupné z: 
http://ajpheart.physiology.org/cgi/doi/10.1152/ajpheart.00934.2004 

[16] GUNDIAH, Namrata, Mark B RATCLIFFE a Lisa A PRUITT. Determination 
of strain energy function for arterial elastin: Experiments using histology and 
mechanical tests. Journal of Biomechanics. 2007, roč. 40, č. 3, s. 586-594. 
ISSN 00219290. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2006.02.004. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021929006000509 

[17] SAKALIHASAN, N, R LIMET a OD DEFAWE. Abdominal aortic 
aneurysm: Experiments using histology and mechanical tests. The Lancet. 
2005, roč. 365, č. 9470, s. 1577-1589. ISSN 01406736. DOI: 10.1016/S0140-
6736(05)66459-8. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673605664598 

[18] VORP, D. A., R LIMET a OD DEFAWE. Biomechanical Determinants of 
Abdominal Aortic Aneurysm Rupture: Experiments using histology and 
mechanical tests. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2005-
05-19, roč. 25, č. 8, s. 1558-1566. ISSN 1079-5642. DOI: 
10.1161/01.ATV.0000174129.77391.55. Dostupné z: 
http://atvb.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/01.ATV.0000174129.77391.55 

[19]  JANÍČEK, Přemysl. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky: hledání 
souvislostí : učební texty. 1. vyd. Brno: CERM, 2007, 1 s. ISBN 978-80-7204-
555-61. 

[20] ALEXANDER, J.Jeffrey. The pathobiology of aortic aneurysms. Journal of 
Surgical Research. 2004, roč. 117, č. 1, s. 163-175. ISSN 00224804. DOI: 
10.1016/j.jss.2003.11.011. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022480403007479 

[21] CHOKE, E., G. COCKERILL, W.R.W. WILSON, S. SAYED, J. DAWSON, 
I. LOFTUS a M.M. THOMPSON. A Review of Biological Factors Implicated 
in Abdominal Aortic Aneurysm Rupture. European Journal of Vascular and 
Endovascular Surgery. 2005, roč. 30, č. 3, s. 227-244. ISSN 10785884. DOI: 
10.1016/j.ejvs.2005.03.009. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1078588405001772 

[22] WASSEF, Momtaz, B.Timothy BAXTER, Rex L CHISHOLM, Ronald L 
DALMAN, Mark F FILLINGER, Jay HEINECKE, Jay D HUMPHREY, 
Helena KUIVANIEMI, William C PARKS, William H PEARCE, Christopher 
D PLATSOUCAS, Galina K SUKHOVA, Robert W THOMPSON, M.David 
TILSON a Christopher K ZARINS. Pathogenesis of abdominal aortic 
aneurysms: A multidisciplinary research program supported by the National 
Heart, Lung, and Blood Institute. Journal of Vascular Surgery. 2001, roč. 34, 
č. 4, s. 730-738. ISSN 07415214. DOI: 10.1067/mva.2001.116966. Dostupné 
z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0741521401254032 

 
 



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 46 

[23] KENT, K. Craig, Robert M. ZWOLAK, Natalia N. EGOROVA, Thomas S. 
RILES, Andrew MANGANARO, Alan J. MOSKOWITZ, Annetine C. 
GELIJNS, Giampaolo GRECO, William C PARKS, William H PEARCE, 
Christopher D PLATSOUCAS, Galina K SUKHOVA, Robert W 
THOMPSON, M.David TILSON a Christopher K ZARINS. Analysis of risk 
factors for abdominal aortic aneurysm in a cohort of more than 3 million 
individuals: A multidisciplinary research program supported by the National 
Heart, Lung, and Blood Institute. Journal of Vascular Surgery. 2010, roč. 52, 
č. 3, s. 539-548. ISSN 07415214. DOI: 10.1016/j.jvs.2010.05.090. Dostupné 
z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0741521410013029 

[24] VANDE GEEST, Jonathan P., Michael S. SACKS a David A. VORP. A 
planar biaxial constitutive relation for the luminal layer of intra-luminal 
thrombus in abdominal aortic aneurysms. Journal of Biomechanics. 2006, roč. 
39, č. 13, s. 2347-2354. ISSN 00219290. DOI: 
10.1016/j.jbiomech.2006.05.011. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021929006001655 

[25] KAZI, Monsur, Johan THYBERG, Piotr RELIGA, Joy ROY, Per 
ERIKSSON, Ulf HEDIN a Jesper SWEDENBORG. Influence of intraluminal 
thrombus on structural and cellular composition of abdominal aortic aneurysm 
wall. Journal of Vascular Surgery. 2003, roč. 38, č. 6, s. 1283-1292. ISSN 
07415214. DOI: 10.1016/S0741-5214(03)00791-2. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0741521403007912 

[26] HELLENTHAL, Femke A.M.V.I., Irma L.A. GEENEN, Joep A.W. TEIJINK, 
Sylvia HEENEMAN a Geert Willem H. SCHURINK. Histological features of 
human abdominal aortic aneurysm are not related to clinical characteristics. 
Cardiovascular Pathology. 2009, roč. 18, č. 5, s. 286-293. ISSN 10548807. 
DOI: 10.1016/j.carpath.2008.06.014. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054880708000884 

[27] VANDE GEEST, Jonathan P., Michael S. SACKS, David A. VORP, Sylvia 
HEENEMAN a Geert Willem H. SCHURINK. The effects of aneurysm on the 
biaxial mechanical behavior of human abdominal aorta. Journal of 
Biomechanics. 2006, roč. 39, č. 7, s. 1324-1334. ISSN 00219290. DOI: 
10.1016/j.jbiomech.2005.03.003. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021929005001326 

[28] ASHTON, John H., Jonathan P. VANDE GEEST, Bruce R. SIMON, Darren 
G. HASKETT a Geert Willem H. SCHURINK. Compressive mechanical 
properties of the intraluminal thrombus in abdominal aortic aneurysms and 
fibrin-based thrombus mimics. Journal of Biomechanics. 2009, roč. 42, č. 3, s. 
197-201. ISSN 00219290. DOI: 10.1016/j.jbiomech.2008.10.024. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021929008005423 

[29] PETRUŠKA, Jindřich a Jiří BURŠA. Studijní opory ÚMTMB: Nelineární 
úlohy mechaniky v MKP. Dostupné z: http://www.umt-
old.fme.vutbr.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=
37 

 



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 47 

[30] RAGHAVAN, M.L. a David A. VORP. Toward a biomechanical tool to 
evaluate rupture potential of abdominal aortic aneurysm: identification of a 
finite strain constitutive model and evaluation of its applicability. Journal of 
Biomechanics. 2000, roč. 33, č. 4, s. 475-482. ISSN 00219290. DOI: 
10.1016/S0021-9290(99)00201-8. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021929099002018 

[31] JANÍČEK, Přemysl, Emanuel ONDRÁČEK, Jan VRBKA a Jiří BURŠA. 
Mechanika těles: pružnost a pevnost. 3. přeprac. vyd. Brno: CERM, 2004, 287 
s. ISBN 80-214-2592-X 

[32] LINDEMAN, J. H. N., B. A. ASHCROFT, J.-W. M. BEENAKKER, M. VAN 
ES, N. B. R. KOEKKOEK, F. A. PRINS, J. F. TIELEMANS, H. ABDUL-
HUSSIEN, R. A. BANK a T. H. OOSTERKAMP. Distinct defects in collagen 
microarchitecture underlie vessel-wall failure in advanced abdominal 
aneurysms and aneurysms in Marfan syndrome. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 2010-01-12, roč. 107, č. 2, s. 862-865. ISSN 0027-
8424. DOI: 10.1073/pnas.0910312107. Dostupné z: 
http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0910312107 

[33] CARLISLE, C.R., C. COULAIS, M. GUTHOLD, M. VAN ES, N. B. R. 
KOEKKOEK, F. A. PRINS, J. F. TIELEMANS, H. ABDUL-HUSSIEN, R. 
A. BANK a T. H. OOSTERKAMP. The mechanical stress-strain properties of 
single electrospun collagen type I nanofibers. Acta Biomaterialia. 2010, roč. 6, 
č. 8, s. 2997-3003. ISSN 17427061. DOI: 10.1016/j.actbio.2010.02.050. 
Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1742706110001248 

[34] SONESSON, Björn, Flemming HANSEN, Toste LÄNNE, M. VAN ES, N. B. 
R. KOEKKOEK, F. A. PRINS, J. F. TIELEMANS, H. ABDUL-HUSSIEN, 
R. A. BANK a T. H. OOSTERKAMP. Abdominal aortic aneurysm: A general 
defect in the vasculature with focal manifestations in the abdominal aorta?. 
Journal of Vascular Surgery. 1997, roč. 26, č. 2, s. 247-254. ISSN 07415214. 
DOI: 10.1016/S0741-5214(97)70185-X. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074152149770185X 

[35] Skripta histologie a embryologie. In: [online]. [cit. 2012-05-24]. Dostupné z: 
http://old.lf3.cuni.cz/histologie/materialy/doc/skripta.pdf 

[36] RAGHAVAN, M.L, David A VORP, Michael P FEDERLE, Michel S 
MAKAROUN a Marshall W WEBSTER. Wall stress distribution on three-
dimensionally reconstructed models of human abdominal aortic aneurysm. 
Journal of Vascular Surgery. 2000, roč. 31, č. 4, s. 760-769. ISSN 07415214. 
DOI: 10.1067/mva.2000.103971. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074152140064421X 

[37] A4research Users Manual [online]. 2011. vyd. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: 
http://www.vascops.com/products/A4research/RELEASE_4.0.03/en/A4-
research-user-guide-en.htm 

[38] Journal of biomechanical engineering: .Steady flow in abdominal aortic 
aneurysm models. roč. 115, 4A. ISSN 0148-0731. Dostupné z: 
http://www.webs1.uidaho.edu/me330/ASME%20Report/ASME_Journal_Arti
cle.pdf 



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 48 

[39] PEATTIE, RA, CL ASBURY, El BLUTH ;et al. Steady flow in models of 
abdominal aortic aneurysms .2. Wall stresses and their implication for in vivo 
thrombosis and rupture. JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE. 
1996, roč. 15, č. 10, s. 689-696. 

[40] WANG, David H.J., Michel S. MAKAROUN, Marshall W. WEBSTER a 
David A. VORP. Effect of intraluminal thrombus on wall stress in patient-
specific models of abdominal aortic aneurysm. 
DOI:10.1067/mva.2002.126087. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074152140200099X 

[41] XU, X.Y., A. BORGHI, A. NCHIMI, J. LEUNG, P. GOMEZ, Z. CHENG, 
J.O. DEFRAIGNE a N. SAKALIHASAN. High Levels of 18F-FDG Uptake 
in Aortic Aneurysm Wall are Associated with High Wall Stress. European 
Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2010, roč. 39, č. 3, s. 295-301. 
ISSN 10785884. DOI: 10.1016/j.ejvs.2009.10.016. Dostupné z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S107858840900553X 
 

  



ÚMTMB FSI VUT V BRNĚ                                                                                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 49 

Seznam použitých veličin a symbolů 
A  [-] arterie 

AA   [-] abdominální (břišní) aorta 

AAA  [-] aneurysma abdominální aorty 

SMC’s  [-] hladké svalové buňky 

ILT  [-] intraluminární trombus 

LA  [-] lumbální arterie 

IMA   [-] mesenterica inferior 

Fij  [-] tenzor deformačního gradientu 

λx,  λy,  λz  [-] poměrná protažení 

Cij  [-] Cauchy-Greenův tenzor deformace 

J  [-] Třetí invariant tenzoru deformačního gradientu 

I1, I2, I3 [-] Invarianty Cauchy-Greenova tenzoru deformace 

Sij    [-] složky 2. Piola-Kirchhoffova tenzoru napětí 

W  [-] měrná deformační energie 

Eij  [-]  složky Green-Lagrangeova tenzoru přetvoření 

c10, c01, c20, c11, c02, c30, c21, c12, c03 … materiálové parametry 

1I                     [-]       modifikovaný první invariant pravého Cauchy-Greenova 
tenzoru deformace 

2I                    [-]       modifikovaný druhý invariant pravého Cauchy-Greenova 
tenzoru deformace 

Eij
A  [-] Almansi-Hamelův tenzor přetvoření 

Eij
L  [-] Green-Lagrangeův tenzor přetvoření 

σij   [Pa] Cauchyho tenzor napětí 

τij  [Pa] 1. Piola – Kirchfoffův tenzor napětí 

Sij   [Pa] 2. Piola – Kirchfoffův tenzor napětí 

Xi  [m] souřadnice v počátečním nedeformovaném stavu 

xi  [m] souřadnice v konečném deformovaném stavu  


