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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 
 
Cílem této diplomové práce bylo navržení experimentální metodiky pro analýzu 
opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních náhrad. Navrhovaná metodika 
využívá optického 3D scanneru s optickým profilometrem pro analýzu opotřebení. 
Navržená metodika pro analýzu opotřebení byla validována gravimetrickou metodou. 
Výsledky obou metod se velmi dobře shodovaly s rostoucím stádiem opotřebení. 
Z validace vyplynulo, že metodika není příliš vhodná pro analýzu opotřebení 
u kovových a keramických náhrad, u kterých jsou hodnoty opotřebení příliš malé. 
Naopak pro analýzu opotřebení u polyetylenových náhrad se tato metodika ukázala 
jako víc než dostatečná. Navržená metodika pro analýzu opotřebení byla aplikována 
na sadu třináctí extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek. Výsledkem 
analýzy opotřebení byly hodnoty opotřebeného objemu materiálu s hodnotami 
lineárního opotřebení, zaznamenanými v mapě opotřebení. Na extrahovaných 
jamkách byla měřena drsnost, která byla zaznamenána do mapy drsnosti. 
Na artikulačním povrchu jamek byly pozorovány oblasti s různými drsnostmi 
povrchu. Tyto oblasti byly rozděleny na oblast se stopami po nástroji od výroby, 
oblast vyhlazenou kombinací abrazivního a adhezivního opotřebení, oblast vyhlazená 
mikro-kontaktní únavou a oblast plasticky zdeformovaného povrchu. 
 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
 
Náhrada, kyčelní kloub, opotřebení, optické metody, 3D skenování 
 
ABSTRACT 
 
An experimental methodology for wear assessment of extracted polyethylene hip 
implants was designed in this diploma thesis. Methodology uses optical 3D scanner 
and optical profilometer for analysis of wear. Designed methodology for wear 
analysis was validated by gravimetric method. The results of validation were in good 
agreement with the increase of wear rate. Validation results show that 
the methodology is not suited for wear assessment of metal and ceramic implants 
which have small wear rates. On the other hand the methodology is more than useful 
for wear assessment of polyethylene implants. Designed methodology for wear 
assessment was applied on the set of thirteen extracted polyethylene hip implants. 
Results of the wear analysis were wear volumes and linear wear noted in the wear 
maps. Roughness of the surface was measured on explanted cups and results were 
noted in the roughness map. On articulating surface of the cups different areas were 
observed for measured roughness. Those areas were described as area with 
machining marks from manufacturing process, polished area from combination 
of abrasive and adhesive wear, polished area from micro-contact fatigue and area 
including plastic deformation. 
 
KEY WORDS 
 
Prosthesis, hip joint, wear, optical methods, 3D scanning 
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1 ÚVOD 
 
Totální endoprotéza kyčelního kloubu se stala jednou z nejběžnějších a nejlépe 
zvládnutých operací moderní doby s počtem 332 000 provedených operací 
ve Spojených státech amerických za poslední rok. Její provedení významně redukuje 
bolest a navrací možnost uspokojivého pohybu u pacientů s nemocemi či poruchami 
kyčelního kloubu. První pokusy o operaci totální kyčelní náhrady se datují do období 
konce druhé světové války. Od té doby prošla totální endoprotéza kyčelního kloubu 
značným vývojem z hlediska nových tvarů a použitých materiálů a zájem 
o ni ke dnešnímu dni stále roste. Navzdory značnému pokroku od dob druhé světové 
války je stále hlavním limitujícím faktorem kloubních náhrad jejich opotřebení, které 
má zásadní vliv na životnost náhrad. Opotřebení způsobené otěrem má za následek 
uvolňování otěrových částic z náhrady do organismu, což vysoce přispívá k tvorbě 
zánětu, osteolýzy a jiných problémů, které následně vedou k uvolnění náhrady. Tyto 
faktory vedou k nutnosti náhradu reoperovat, a to mnohdy i opakovaně. 
V současnosti představují reoperace kyčelní náhrady 25-30 % všech 
endoprotetických výkonů na většině velkých pracovišť a klinikách. V Německu 
je udávaná cena takovéto reoperace 40 000 eur, což s množstvím prováděných 
reoperací představuje obrovskou ekonomickou zátěž. V rámci zvýšení životnosti 
náhrad a snížení nutnosti reoperačních zákroků nabývá studium otěru a příčin selhání 
náhrad na důležitosti. Jednou z analýz prováděných za tímto účelem je analýza 
opotřebení kloubních náhrad. Lékaři k analýzám implantovaných kloubních náhrad 
běžně používají radiologické metody, nicméně u extrahovaných kloubních náhrad již 
tyto metody nejsou efektivní. Pro analýzu opotřebení u extrahovaných náhrad byla 
vyvinuta řada experimentálních metod, jež mají za cíl zpřesnit výsledky zkoumaného 
opotřebení oproti radiologickým metodám, a umožnit tak analýzu vzorků mimo tělo 
pacienta. V této oblasti je díky moderním technologiím prostor pro vývoj nových 
metod pro analýzu opotřebení, a proto se tímto problémem zabývá i tato diplomová 
práce. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 
2.1 Vývoj totálních náhrad kyčelního kloubu 
První pokusy o obnovení mobility pacientů s bolestmi kyčelních kloubů, případně 
jejich deformací, jsou datovány mezi lety 1830 až 1880. Tyto neúspěšné pokusy 
měly obnovit mobilitu užitím dřevěných bloků a zvířecí tkáně, které byly vloženy 
jako membrána mezi postižené klouby. Pokusy o léčbu postižených kloubů pomocí 
mezikloubních membrán dále pokračovaly až do počátku 20. století za užití 
organických i anorganických materiálů. Nicméně velká neúspěšnost této metody 
zabránila jejímu dalšímu rozvoji. Teprve v roce 1923 navrhl Smith-Peterson náhradu 
kyčelního kloubu jako vložku ve formě skleněné jamky uchycené mezi kloubní 
hlavici stehenní kosti a acetabulární jamku v pánevní kosti. Tento přístup 
je považován za základ moderní éry totálních kyčelních náhrad [1]. 

 
S nástupem chromkobaltmolybdenové slitiny zvané vitallium, jež zaručovala 
dostatečnou odolnost proti korozi a biokompatibilitu, byla vyvinuta řada inovativních 
endoprotéz. Mezi ně patří například Judetovy, Austin-Moorovy a Thompsonovy 
endoprotézy. I přes krátkodobé úspěchy těchto endoprotéz zůstávala celková míra 
selhání stále vysoká (>50%). Skutečný úspěch přišel až s nástupem náhrad Johna 
Charnleyho. Jeho prvotní návrhy endoprotéz, využívající hlavic z teflonu s velmi 
nízkým třením, byly neúspěšné, a to díky nízké odolnosti teflonu proti opotřebení 
otěrem (obr. 2-1). Nicméně v roce 1962 Charnley vyměnil teflonové jamky za jamky 
z vysokomolekulárního polyetylenu, které byly mnohem odolnější vůči opotřebení, 
a tím zaznamenal obrovský úspěch. Variantou Charnleyho endoprotézy byla 
endoprotéza Müllerova. Maurice Müller přišel s vlastní koncepcí moderní 
endoprotézy s banánovým tvarem dříku. Tento návrh byl základem pro většinu 
budoucích návrhů endoprotéz [1, 2].[1] [2] [3]. 
 

 

2 

Obr. 2-1 Typ Charnleyho endoprotézy s 
teflonovou jamkou [3] 

2.1 
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V České republice se o vývoj endoprotéz zasloužil velkým dílem Oldřich Čech, který 
vycházel z návrhů Maurice Müllera. V roce 1970 uvedl do provozu svoji variantu 
endoprotézy. Náhrada zaznamenala v České republice značný úspěch a po drobných 
konstrukčních úpravách je využívána na řadě pracovišť dodnes [2]. 
 
2.2 Konstrukce totální endoprotézy kyčle 
Konstrukce endoprotézy může být v řadě případů odlišná dle jejího typu. 
Rozlišujeme endoprotézy cervikokapitální a endoprotézy totální. V případě 
cervikokapitálních endoprotéz dochází pouze k nahrazení krčku a hlavice femuru 
a jamka kyčelního kloubu zůstává zachována. Tato varianta se používá v případech, 
kdy došlo ke zlomení krčku femuru. V případě totální endoprotézy dochází 
k nahrazení hlavice i jamky. V současnosti používané totální endoprotézy jsou 
většinou složeny z dříku, kloubní hlavice, kloubní jamky (acetabula) a pouzdra 
(obr. 2-2). Dřík je zasazen a připevněn v předvrtaném otvoru ve stehenní kosti 
a k němu je připojena hlavice. V pánevní kosti je pevně zasazeno pouzdro, 
do kterého se vsazuje acetabulum. Komponenty náhrady mohou být připevněny 
kostním cementem či pomocí speciální povrchové úpravy s konstrukcí náhrady 
umožňující vrůstání kosti. [4] 

 
 
2.3 Materiály totální endoprotézy kyčle 
Při implantaci kloubních náhrad je běžné, že některé náhrady vydrží velmi dlouho, 
zatímco jiné díky nenadálým komplikacím rychle selžou. Tyto komplikace většinou 
nastanou z důvodu nepříznivé reakce okolní lidské tkáně na materiál náhrady. Při 
volbě materiálu náhrady je třeba brát v potaz vzájemné působení náhrady a lidské 

Obr. 2-2 Konstrukce totální endoprotézy [4] 

2.2 

2.3 
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tkáně na sebe, aby nedošlo k jejímu selhání po implantaci. Snášenlivost mezi 
materiálem náhrady a tkání je popsána termínem biokompatibilita. V dnešní době 
používané materiály pro totální endoprotézy kyčelního kloubu lze rozdělit 
na kovové, keramické a plastové [5]. 
 
Kovové materiály 
Přestože existuje řada kovových materiálů a slitin, pro medicínské účely jich 
je vhodných pouze zlomek. Hlavní limitací pro výběr kovového materiálu 
je biokompatibilita. 

 
Jedním z dlouhodobě používaných materiálu je kobalt-chromová slitina (CoCr), 
která se díky své vysoké odolnosti proti korozi, dobré biokompatibilitě a vysoké 
tvrdosti povrchu používá na výrobu hlavic, dříků a pouzder. Kované díly jsou 
z hlediska lepší odolnosti proti opotřebení preferovány před díly odlévanými. 
 
Titanové slitiny (Ti-6Al-4V) jsou primárně používány pro výrobu femorálních dříků. 
Nehodí se příliš na výrobu hlavic či jamek z důvodu horších tribologických 
vlastností a nižší odolnosti proti opotřebení. Výhodou titanových slitin je nižší modul 
pružnosti umožňující rovnoměrnější rozložení zátěže mezi protézou a kostí. 
 
Z ocelí se používá austenitická chrom-niklová ocel s molybdenem (316L SS), která 
v agresivních podmínkách lidského těla má dobré korozivzdorné vlastnosti [6]. 
 
Keramické materiály 
Keramické materiály se vyznačují vysokou tvrdostí, odolností proti opotřebení, 
vysokou korozní odolností a dobrou biokompatibilitou. Hlavní nevýhodou 
keramických náhrad je jejich vysoká křehkost, díky které je nezbytné navrhnout 
keramické náhrady na bezpečnou hranici kritického napětí. Díky dobrým 
tribologickým vlastnostem a dobré odolnosti proti opotřebení je pro kloubní náhrady 
využíván oxid hlinitý a oxid zirkoničitý. Využívá se pro výrobu hlavic i jamek [6]. 
 
Plastové materiály 
Pro výrobu plastových kyčelních jamek se používá vysokomolekulární polyetylen 
(UHMWPE). Díky různým zpracovatelským postupům lze docílit velké škály 
vlastností tohoto materiálu (molekulární hmotnost, hustota, stupeň krystalinity, 
stupeň zesítění,…), jež mají vliv na výsledné mechanické vlastnosti. Vyznačuje 
se dobrými tribologickými vlastnostmi a dobrou odolností proti opotřebení [6]. 
 
2.4 Příčiny selhání totální endoprotézy (TEP) kyčelního kloubu 
 
2.4.1 Biologické příčiny selhání TEP kyčelního kloubu 
 
Aseptické uvolnění 
Jedná se o uvolnění jednoho nebo více komponent náhrady, kdy dojde k rozvolnění 
fixačního rozhraní mezi implantátem a kostním lůžkem. Při zátěži implantátu 
následně dochází ke vzájemnému protipohybu mezi kostí a protézou. Aseptické 
uvolnění je nejčastější příčinou selhání primární TEP kyčelního klubu [2]. 
 

2.4 

2.4.1 
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Periprotetická osteolýza 
Takto je označován úbytek kostní hmoty v oblasti kloubní náhrady. Může 
se vyskytovat bez přítomnosti dalších znaků selhávání kloubní náhrady. Mnohem 
častěji je ale doprovázena řadou dalších faktorů, jež zapříčiňují selhání kloubní 
náhrady. Příkladem může být kombinace osteolýzy a aseptického uvolnění, kdy 
jedna příčina může předcházet druhé a naopak [2]. 
 
Septické selhání TEP kyčle 
Je infekční zánět různé intenzity, v důsledku něhož je poškozována tkáň v okolí 
kloubní náhrady. Vyskytuje se převážně v časném pooperačním období [2]. 
 
Heterotopické osifikace 
Označuje se tak tvorba lamelárních kostnatých výrůstků v měkkých tkáních v oblasti 
kolem endoprotézy kyčle. Malé osifikáty nejsou nijak závažné, ale ve větší míře 
způsobují značné bolesti a vedou k reoperaci TEP kyčle s nutností odstranění 
osifikátů [2]. 
 
2.4.2 Mechanické příčiny selhání TEP kyčelního kloubu 
 
Chyby v operační technice 
Jednou z příčin selhání TEP kyčelního kloubu může být nedbalost operujícího 
doktora, jenž nerespektuje nebo podceňuje známé technické, biomechanické 
a biologické parametry operace. Následkem toho může dojít k nesprávné orientaci 
komponent, nesprávnému uložení komponent, nekvalitnímu cementování nebo příliš 
velkému poškození měkkých tkání pacienta [2]. 
 
Luxace TEP kyčelního kloubu 
Je tak označováno úplné vykloubení hlavice z jamky doprovázené značnými 
bolestmi (obr. 2-3) [2]. 
 

Obr. 2-3 Luxace TEP kyčelního kloubu [2] 

2.4.2 
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Materiálové a konstrukční vady protézy 
Nevhodná volba materiálu nebo konstrukční vady náhrady mohou vést k rozvoji 
dalších faktorů zapříčiňující selhání TEP kyčelního kloubu [2]. 
 
Fraktura TEP kyčelního kloubu 
Může být definována jako porucha kontinuity jednotlivých prvků TEP kyčelního 
kloubu [2]. 
 
2.5 Opotřebení TEP kyčle 
Opotřebení materiálu z povrchu náhrady přináší řadu problémů. Přestože materiály 
používané na výrobu dílů kloubních náhrad nevyvolávají v kontaktu s tkání 
nežádoucí reakci, uvolněné opotřebené částice tohoto materiálu mohou vyvolat 
zánětlivou reakci vedoucí k dalším komplikacím. Pro dlouhou životnost 
implantované náhrady je toto zásadní problém. Další komplikaci představuje změna 
geometrie náhrad způsobená úbytkem materiálu v důsledku opotřebení. Změna 
geometrie náhrady může negativně ovlivnit její funkci a životnost. Z tohoto důvodu 
je studium opotřebení a snaha o jeho snížení jedním z hlavních problémů řešených 
při návrhu nových kloubních náhrad [6]. 
 
Samotný proces opotřebení se sestává jak z plastické deformace jamky, tak 
ze samotného opotřebení materiálu. Poté co dojde k 'zaběhnutí' náhrady (první fáze 
plastických deformací a creepu), dochází již pouze k opotřebení materiálu náhrady 
v důsledku penetrace hlavičky. Materiál jamky je opotřebováván téměř lineárně 
v závislosti na počtu cyklů, což napomáhá při srovnání různých stádií opotřebení 
u odlišných typů polyetylenových jamek, případně možné predikci vývoje opotřebení 
za čas [7]. 
 
2.5.1 Mechanismy opotřebení PE jamek TEP kyčle 
Každý typ totální kloubní náhrady je složen ze vzájemně se pohybujících 
komponent, u kterých vzájemným stykem dochází k opotřebení otěrem. Samotné 
mechanismy vzniku opotřebení otěrem u dílů kloubních náhrad lze popsat jako 
abrazivní opotřebení, adhezivní opotřebení a únavové opotřebení. Opotřebené 
artikulační povrchy dílů kloubních náhrad vykazují známky hlazení, poškrábání, 
vtlačení cizích částic do materiálu náhrady a delaminace u polyetylenových náhrad 
(obr. 2-4) [8, 9].[8] [9] 

Obr. 2-4 Otěrové částice PE a kovu v 
polarizovaném světle [9] 

2.5.1 

2.5 
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Adhezivní opotřebení 
Uplatňuje se u dvou artikulačních ploch náhrady v těsném kontaktu, kdy dochází 
k převážení meziatomárních sil mezi kluznými plochami stýkajících se dílů náhrady 
nad silami držící materiál pohromadě. V důsledku toho vzniknou mikrosvary a dojde 
k vytržení části materiálu z povrchu náhrady. Adhezivní opotřebení je příčinou téměř 
poloviny z celkového opotřebení náhrady (obr. 2-5). Velikost částic vzniklých 
při opotřebení se pohybuje od 10 µm do 100 µm [6, 9].[6] [9] 
 

 
 
Abrazivní opotřebení 
Jde o druhý nejběžnější mechanismus opotřebení u kloubních náhrad. K abrazivnímu 
opotřebení dochází v případě, kdy nerovný povrch dílu náhrady z tvrdšího materiálu 
vyrývá nerovnostmi rýhy v dílu náhrady z měkčího materiálu (obr. 2-6). Částice 
vzniklé abrazivním opotřebením jsou typicky dvakrát až třikrát větší než částice 
vzniklé adhezivním opotřebením. Abrazivní opotřebení může být přínosné ve formě 
uhlazení povrchu. Lze jej rozdělit na opotřebení vzniklé v důsledku kontaktu dvou 
spoluzabírajících součástí náhrady a na opotřebení způsobené cizími částicemi 
v kontaktu náhrady [6, 9]. [6] [9] 
 

 

 
Kontaktní únava 
Je proces, kdy dochází k opotřebení materiálu v důsledku cyklického zatěžování 
povrchové vrstvy materiálu náhrady. Pod povrchem náhrady se akumuluje napětí, 
které vede k vytržení částic z povrchu v důsledku překročení pevnostních 

Obr. 2-5 Ilustrační schéma adhezivního opotřebení [6] 

Obr. 2-6 Ilustrační schéma abrazivního opotřebení [6] 
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charakteristik materiálu (obr. 2-7). Kontaktní únava je často spojena s dalšími 
mechanismy opotřebení, kdy je únavové opotřebení doprovázeno adhezivním 
a abrazivním opotřebením [6, 9]. [6] [9] 
 

 
 
Opotřebení způsobené delaminací vrstev materiálu 
Má podobné příčiny jako únavové opotřebení, kdy v důsledku kontaktu 
spoluzabírajících dílů náhrady se pod povrchem náhrady akumuluje napětí, díky 
kterému se mezi vrstvami materiálu náhrady iniciuje mikrotrhlina, která se rozroste 
do větší trhliny rozšiřující se paralelně s povrchem náhrady oddělující jednotlivé 
vrstvy materiálu od sebe [6, 9]. [6] [9] 
 
2.5.2 Analýza mechanismů opotřebení u PE jamek TEP kyčle 
Jednou z pozorovaných závislostí, které Edidin et al. [10] ve své práci zkoumá, 
je vliv klinických faktorů na morfologii povrchu u devíti extrahovaných jamek 
stejného rozměru z vysokomolekulárního polyetylenu (UHMWPE). K analýze 
morfologie artikulačního povrchu jamky využívá optického profilometru 
s technologií white light interferometrie. U sedmi jamek byly na povrchu pozorovány 
známky poškrábání ve více směrech odpovídající abrazivnímu mechanismu 
opotřebení doplňované známkami adhezivního mechanismu opotřebení. Edidin uvádí 
tyto mechanismy jako primární příčinu opotřebení extrahovaných jamek. U třech 
vzorků autor pozoroval známky mikro-kontaktní únavy doprovázené mikro-
pittingem. Rozsah drsnosti povrchu pro pozorované jamky se pohyboval 
od 0,142 µm do 1,7 µm, přičemž jamky vykazující mikro-kontaktní únavu 
dosahovaly znatelně vyšších drsností artikulačního povrchu než jamky vykazující 
abrazivní/adhezivní opotřebení. I přes rozdíly v naměřené drsnosti povrchu 
jednotlivých jamek se autorovi nepodařilo stanovit žádné znatelné závislosti mezi 
morfologií povrchu a klinickými faktory (váha pacienta, věk, délka implantace,…). 
 
Kurtz et al. [11] ve své studii pozoruje charakter opotřebení u 21 krátkodobě 
implantovaných kyčelních jamek z UHMWPE. Topologie povrchu jamek 
byla analyzována pomocí white light interferometrie, kdy na povrchu jamek bylo 
identifikováno několik oblastí s různou morfologií povrchu. Jednou z pozorovaných 
oblastí byla oblast povrchu z výroby se stopami po obráběcím nástroji, která byla 

Obr. 2-7 Schéma únavového opotřebení [6] 

2.5.2 
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nedotčena opotřebením či vykazovala pouze mírné opotřebení těchto stop. Další 
pozorovanou oblastí byla vyhlazená oblast se známkami adhezivního a abrazivního 
opotřebení. V této oblasti již nebyly pozorovány známky po obráběcím nástroji 
a celková drsnost byla nižší v porovnání s jinými oblastmi pozorovanými na jamce. 
Do poslední kategorie byly řazeny povrchy nepravidelně opotřebené, které již 
nevykazují stopy po obráběcím nástroji, ale zároveň nejsou tyto povrchy zcela 
vyhlazeny. Tyto povrchy autor přisuzuje plastické deformaci. Z výsledků měření byl 
potvrzen předpoklad autora, že po vyhlazení stop po obráběcím nástroji probíhá 
následné opotřebení na mikroskopické úrovni, kdy již dochází pouze ke změně 
drsnosti nikoliv vlnitosti povrchu. Velký rozdíl byl pozorován mezi jamkami 
ze zesíťovaného UHMWPE a jamek z konvenčního UHMWPE, kdy jamky 
zesíťované dosahovaly znatelně nižších hodnot drsnosti a vlnitosti povrchu. 
 
Ve studii provedené Trommerem et al. [12] je analyzováno opotřebení kyčelních 
kloubních náhrad z nezesítěného UHMWPE v páru s kovovými hlavicemi. Tato 
kombinace náhrady byla opotřebena na simulátoru kyčelního kloubu. Opotřebení 
bylo analyzováno pomocí řady měřících technik. U testovaných náhrad byl měřen 
úbytek materiálu pomocí gravimetrické metody, hloubka opotřebení a lineární míra 
opotřebení byla zkoumána CMM metodou, drsnost povrchu byla zkoumána 
dotykovým profilometrem a mechanismy opotřebení byly zprvu určeny pomocí 
optického mikroskopu a dále pomocí dalších technik (elektronový mikroskop, atd.). 
Opotřebené testované náhrady byly digitalizovány pomocí souřadnicového měřicího 
přístroje. Z nasnímaných dat byl ve speciálním softwaru vytvořen plošný model 
opotřebené náhrady. Neopotřebená plocha náhrady byla proložena koulí 
reprezentující původní geometrii. Porovnáním obou plošných modelů byla vytvořena 
mapa odchylek zobrazujících směr a velikost opotřebení. Z vytvořené mapy 
odchylek byla stanovena maximální hloubka opotřebení a míra opotřebení stanovená 
pro daný test. Dle studií bylo uvedeno, že celková geometrie opotřebení byla 
výsledkem kombinace creepu, plastické deformace a úbytku hmoty. Analýzou 
morfologie povrchu testovaných náhrad byly stanoveny tři oblasti lišící se v úrovni 
drsnosti povrchu. Jednu z oblastí lze popsat jako neopotřebenou, která vykazuje 
neopotřebené či mírně opotřebené stopy po obráběcím nástroji. Drsnost této oblasti 
dosahuje hodnot nižších, než bylo naměřeno u jamek před opotřebením. Další dvě 
oblasti popisují opotřebenou oblast jamky a to konkrétně vyhlazenou oblast a oblast 
zdrsněnou paralelním rýhováním způsobeným při kontaktu jamky se zdrsněným 
povrchem hlavice. Z pozorování opotřebené oblasti bylo identifikováno zvlnění 
povrchu jamky, které je přisuzováno plastické deformaci dané typem zatížení 
kontaktu (obr. 2-8). Z provedené strukturální analýzy bylo zjištěno, že na povrchu 
v opotřebené oblasti dochází k reorientaci polymerních řetězců a tím ke změně 
krystalinity. 
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2.5.3 Vliv strukturálních zm ěn na mechanické vlastnosti PE náhrad 
Laska et al. [13] ve své studii porovnává vliv řady faktorů na strukturální 
a mechanické vlastnosti zesíťovaných a γ-sterilizovaných polyetylenových kyčelních 
kloubních náhrad (obr. 2-9). Pozorováno bylo celkem 19 extrahovaných kyčelních 
jamek z UHMWPE. U jamek byla kromě optického zhodnocení opotřebení také 
kvantifikována oxidační degradace povrchu pomocí FTIR (fourier transform infrared 
spectroscopy) spektrometru a dále byl sledován stupeň krystalinity pomocí 
diferenciální skenovací kalorimetrie. Oxidační degradace byla hodnocena 
dle oxidačního indexu u průřezu jamek. Z výsledků měření bylo patrné, že s rostoucí 
délkou implantace a tím tedy i delším stykem s tělesnými tekutinami roste oxidační 
index, kdy oxidace jamek klesá se vzdáleností od povrchu. U jamek ze zesíťovaného 
UHMWPE je pozorován nižší stupeň krystalinity a nižší oxidační ovlivnění povrchu 
než u jamek z γ-sterilizovaného UHMWPE. S oxidační degradací povrchu dochází 
k štěpení řetězců plastu a jeho rekrystalizaci a tím se zvyšuje jeho krystalinita. [14] 
 

Obr. 2-8 Zvlnění povrchu v kontaktní oblasti 
[12] 

2.5.3 
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Práce od Ansari et al. [15] shrnuje poznatky z řady vědeckých článků zabývajících se 
vlivem mikrostruktury kloubních náhrad z UHMWPE na únavové opotřebení 
a praskání materiálu, které dále využívá pro optimalizaci mikrostruktury. Jedním 
z popisovaných aspektů materiálu bylo zesítění, které způsobuje omezení mobility 
řetězců polymeru v amorfních oblastech materiálu. Zesítění zlepšuje odolnost 
UHMWPE materiálu proti opotřebení, ale zároveň snižuje odolnost materiálu 
únavovému praskání a zvyšuje náchylnost materiálu na oxidaci a únavové 
opotřebení. Dalším aspektem ovlivňujícím vlastnosti je žíhání zesítěných materiálů, 
které udržuje odolnost proti opotřebení a zvyšuje odolnost proti oxidaci. Žíháním 
je ale ovlivněna krystalinita, konkrétně kvalita a kvantita krystalické struktury. Ta má 
za následek snížení odolnosti materiálu proti šíření únavových trhlin. Bylo 
pozorováno, že materiály, jež podstoupily ozařovací sterilizační procesy, vykazují 
zvýšenou náchylnost k delaminaci vrstev a pittingu jako projevu únavového 
opotřebení. 
 
2.5.4 Vliv r ůzné výrobní série na geometrii náhrad 
Teeter et al. [16] ve své studii analyzuje chybu vnášenou do analýzy opotřebení 
kolenních kloubních náhrad při použití nové náhrady stejného typu a rozměru jako 
reference pro porovnání s opotřebenou náhradou. Popisovaná chyba vnášená 
do výsledků analýzy vyplývá z výrobních odchylek u extrahované a referenční 
jamky. V práci bylo porovnáváno dvanáct polyetylenových kolenních náhrad 
od stejného výrobce, stejného typu a rozměru. Pět z porovnávaných náhrad bylo 
ze stejné výrobní série. Náhrady byly naskenovány micro-CT scannerem 
a požadované rozměry byly určeny pomocí speciálního softwaru. Z uváděných 

Obr. 2-9 Schéma kompromisů mezi odolností proti únavovému šíření 
trhliny, odolnosti proti opotřebení a oxidační odolnosti [14] 

2.5.4 
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výsledků vyplynulo, že odchylky v rozměru náhrad z různých výrobních sérií jsou 
asi 3,5krát větší než odchylky náhrad z jedné výrobní série od daného výrobce. Při 
vyhodnocování malých objemů opotřebení může přístup, jenž využívá pro analýzu 
opotřebení porovnání opotřebené a nové náhrady od stejného výrobce z různé 
výrobní série, vnášet značnou chybu do výsledků analýzy. 
 
2.6 Metody pro analýzu opotřebení 
Pro určení míry opotřebení a množství opotřebeného materiálu kyčelních kloubních 
náhrad, byla vyvinuta řada metod. Tyto metody lze rozdělit na metody radiologické 
pro náhrady in vivo a na metody neradiologické měřící opotřebení u extrahovaných 
kyčelních náhrad (in vitro) jak je shrnuto na obr. 2-10. 
 

 
Obr. 2-10 Rozdělení metod pro analýzu opotřebení kloubních náhrad 

2.6.1 Radiologické metody 
Radiologické metody jsou jedny z prvních metod používaných pro analýzu 
opotřebení u totálních endoprotéz kyčlí. Jsou vhodné pro in vivo měření, tedy 
pro analýzu opotřebení u implantovaných náhrad. Dříve analýza opotřebení 
vycházela z manuálního zkoumání rentgenových snímků kyčelní náhrady. 
Po zavedení počítačových metod pro zpracování digitalizovaných rentgenových 
snímků došlo ke značnému zpřesnění vyhodnocování opotřebení oproti manuálním 
metodám a to díky zavedení radiostereometrického měření. Přesto jsou radiologické 
metody vhodné převážně pro vyhodnocení lineárního opotřebení a směru opotřebení 
z 2D snímků. Zachycování 3D obrazu pomocí radiostereometrie stále není přístupné 
v běžné praxi, a to díky náročnosti a nákladnosti metody [7, 17]. [7] [17] 
 
2.6.2 Neradiologické metody – gravimetrická metoda 
Gravimetrická metoda pro analýzu opotřebení je vhodná pro testování jamek 
opotřebených na simulátoru kyčelního kloubu simulujících chůzi s proměnným 
zatížením, kdy hmotnost měřené náhrady je před testem známa. Měřící proces 
je přesně definován mezinárodní normou ISO 14242-2. Stanovená přesnost metody 
dosahuje minimálně 0,1 mg a její postup je relativně jednoduchý. Díky tomu 

2.6.2 

2.6.1 

2.6 
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je metoda běžně využívána pro porovnání s jinými neradiologickými metodami 
a je považována za spolehlivou standardní metodu. Gravimetrická metoda se ovšem 
nehodí pro analýzu opotřebení u extrahovaných kyčelních implantátů, kde není 
známa váha jamky před jejím opotřebením [18]. 
 
2.6.3 Neradiologické metody - kontaktní 
Z důvodu nemožnosti analyzovat opotřebení u extrahovaných náhrad pomocí metody 
gravimetrické, byla vyvinuta řada alternativních metod, které nevyžadují znalost 
původní váhy náhrady. Jednou z těchto metod je metoda využívající souřadnicového 
měřicího přístroje (CMM), která se díky dobré spolehlivosti a přesnosti měřených 
výsledků stala běžnou metodou pro měření opotřebení extrahovaných totálních 
kyčelních náhrad. Její postup je popsán mezinárodní normou ISO 14242-2 [18]. 
 
Souřadnicová měřící metoda (CMM) 
Tato metoda využívá souřadnicového měřicího přístroje (obr. 2-11). Díky dobré 
spolehlivosti a přesnosti měřených výsledků se stala běžnou metodou pro měření 
opotřebení extrahovaných totálních kyčelních náhrad. Její postup je popsán 
mezinárodní normou ISO 14242-2 pro vyhodnocování řízeného opotřebení 
na simulátorech kyčelního kloubu. Souřadnicový měřicí přístroj se používá pro 
přesné zmapování artikulačního povrchu, kde se pohybující části endoprotézy 
dostanou vzájemně do styku. Povrch je mapován vzhledem k referenční poloze, 
směru a rovině před zahájením testu opotřebení a v různých intervalech v průběhu 
testu. Z těchto dat je určena změna objemu vzorku před a po testu, a tím je určeno 
množství opotřebeného materiálu [18]. [18] 

 
 
Lord et al. [20] analyzují opotřebení u řady extrahovaných hlavic a acetabulí 
kyčelních náhrad pomocí CMM metody. Z důvodu neznámé původní geometrie 
extrahovaných vzorků bylo potřeba stanovit referenční geometrii z tvaru 
opotřebeného. K tomu byla využita technika rekonstrukce, kdy sedmi definovanými 
body na povrchu hlavice či jamky byla proložena koule. V případě, kdy se poloměr 
koule pohyboval v rozmezí výrobních tolerancí, byl počátek souřadného systému 
nastaven do středu vytvořené koule. Body, ležící mimo vytvořenou kouli, udávají 

Obr. 2-11 Souřadnicová měřící metoda [19] 

2.6.3 
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opotřebení jamky. Přesnost CMM zařízení byla určena z měření referenční 
keramické kuličky. Navržená vyhodnocovací metoda byla validována pomocí 
gravimetrické metody na neopotřebené hlavici, na níž bylo opotřebení následně 
simulováno (obr. 2-12). Tato metoda vykazuje přesnost přibližně 0,5 mm3 
u objemového opotřebení pro různá stádia opotřebení. Metoda se prokázala být 
opakovatelná pro více měření stejných vzorků. 

 
 
Morris et al. [21] využívá CMM metodu pro analýzu opotřebení u řady kovových 
vzorků kyčelních náhrad. Opotřebení na vzorcích jamek bylo uměle vytvořeno 
na simulátoru kyčelního kloubu v definovaném směru. Opotřebený vzorek 
byl rozdělen na část opotřebenou a neopotřebenou (obr. 2-13) a tyto dvě části vzorku 
byly pomocí souřadnicového měřicího přístroje změřeny na jedno ustavení. 
Naměřená geometrie byla zpracována a z rozdílu neopotřebené a opotřebené 
geometrie byl určen objem opotřebeného materiálu. Výsledky objemu opotřebeného 
materiálu zjištěné touto metodou byly validovány pomocí metody gravimetrické. Pro 
validaci výsledku maximální hloubky opotřebení určené navrženou CMM metodou 
byla provedena měření odchylky od kruhovitosti v jamce. Metoda se ukázala být 
velmi přesnou a vhodnou pro analýzu opotřebení u vzorků extrahovaných či vzorků 
uměle opotřebených. Určená přesnost pro vyhodnocení objemu opotřebeného 
materiálu se pohybuje v rozmezí +/- 0,012 mm3. Autor uvádí, že tato metoda není 
příliš vhodná pro analýzu opotřebení u vzorů, kde není rozeznatelná opotřebená 
a neopotřebená oblast, případně vzorků, u kterých došlo k deformaci či celkovému 
opotřebení zkoumané plochy. 

 
 

Obr. 2-12 Porovnání výsledků CMM a gravimetrické metody [20] 

Obr. 2-13 Schematický výběr skenovaných ploch [21] 
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Bills et al. [22] se zabývá analýzou opotřebení u extrahovaných kovových hlavic 
kyčelní náhrady pomocí CMM metody. Dále zkoumá faktory ovlivňující přesnost 
výsledků CMM metody. Opotřebené vzorky byly změřeny pomocí souřadnicového 
měřicího přístroje. Z naměřených dat byla vybrána neopotřebená část geometrie, 
kterou byla proložena koule (využitím metody nejmenších čtverců) pro simulaci 
neopotřebené geometrie. Úpravou dat a porovnáním opotřebené a neopotřebené 
geometrie byl určen objem opotřebeného materiálu. Z naměřených dat byla dále 
určena maximální hloubka opotřebení a velikost opotřebené oblasti. Pro určení 
celkové chyby měření bylo vycházeno z doporučení v normě ISO 14242-2 pro 
určování opotřebení u kyčelních náhrad využitím souřadnicového měřicího přístroje, 
příručky GUM (Guide to expression of uncertainty in measurement) a normy 
ISO 15530-3 pro vyhodnocení měřících nepřesností (obr. 2-14). Bills et al. tak 
navazují na práci Carmignata et al. [23], kteří jako první prokázali snahu určit chybu 
při měření opotřebení u kyčelních náhrad. Udávaná rozšířená chyba vyhodnocení 
objemu opotřebeného materiálu se pohybuje v rozmezí (1,145 až 1,859) mm3. 

 
 
Uddin [19] navazuje na studii Carmignata a Billse, kdy pomocí CMM metody 
vyhodnocuje opotřebení u extrahovaných polyetylenových jamek a zaměřuje 
se na analýzu faktorů ovlivňujících přesnost měření. Pro analýzu opotřebení 
byla použita metoda rekonstrukce původní geometrie z neopotřebené části jamky. 
V této metodě byla deseti definovanými body na povrchu neopotřebované geometrie 
jamky proložena koule. Body byly vybírány do té doby, dokud se rozměr koule 
nepohyboval v rozmezí výrobních tolerancí jamky. Objem opotřebeného materiálu 
byl získán porovnáním neopotřebené a opotřebené geometrie (obr. 2-15). Pro 
vyhodnocení chyby měření bylo vycházeno z doporučení v normě ISO 15530-3:2007 
a z příručky GUM (Guide to expression of uncertainty in measurement). V úvahu 
byly brány pouze dominantní faktory přispívající k celkové chybě měření. Celková 
rozšířená chyba vyhodnocení objemu opotřebeného materiálu vyšla 2,62 mm3. CMM 
metoda pro analýzu opotřebení byla validována pomocí metody gravimetrické 
s dobrou shodou obou metod s narůstajícím opotřebením (obr. 2-16). 

Obr. 2-14 Parametry přispívající celkové chybě měření (ISO 15530-3:2007) [22] 
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Metoda měření kruhovitosti - profilometr 
Metoda vyznačující se vysokou přesností měření v řádu nanometrů. Z důvodu 
nutnosti provedení mnoha měřících cyklů pro pokrytí celé náhrady a náročnosti 
následného skládání 3D modelu je vhodná hlavně pro 2D měření (obr. 2-17). 
 

 
 

Obr. 2-15 Mapa opotřebení získaná metodou CMM [19] 

Obr. 2-16 Porovnání výsledků CMM a gravimetrické metody [19] 

Obr. 2-17 Analýza opotřebení pomocí metody měření kruhovitosti [24] 
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Hu et al. [24] analyzují opotřebení u kovových náhrad kyčelního kloubu 
opotřebených na simulátoru kyčelního kloubu. Pro analýzu opotřebení byl použit 
dotykový profilometr. Jamky i hlavice byly měřeny před i po opotřebení 
na simulátoru. Na opotřebených vzorcích byla měřena maximální hloubka opotřebení 
a směr opotřebení. Z těchto hodnot byl pomocí numerického modelu určen objem 
opotřebeného materiálu, jenž využívá hodnoty naměřené na neopotřebeném 
i opotřebeném vzorku. Výsledky této metody byly porovnány s metodou 
gravimetrickou. Autor na základě srovnání prezentuje metodu jako vhodnou 
alternativou metody gravimetrické pro analýzu opotřebení (obr. 2-18). 

 
 
Joyce et al. [25] využívá metodu měření kruhovitosti pro analýzu opotřebení 
u extrahovaných náhrad kyčelního kloubu a zjišťování příčin jejich selhání. 
Opotřebení u vzorků bylo měřeno ve třech rovinách. Metodou tedy nebyl 
vyhodnocován objem opotřebeného materiálu, ale odchylka od kruhovitosti v daných 
rovinách (obr. 2-19). Zkoumané náhrady (metal on metal) vykazovaly velmi malé 
hodnoty opotřebení, kdy odchylka od kruhovitosti u zkoumaných vzorků nebyla větší 
než 3 µm. Autor udává, že vhodnost této metody spočívá právě v analýze opotřebení 
u velmi málo opotřebených vzorků, kde jiné metody nedovedou malé opotřebení 
přesně změřit. 

Obr. 2-18 Udávaná přesnost vyhodnocovací metody pro jamku a hlavici [24] 
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2.6.4 Neradiologické metody – bezkontaktní 
 
Optické metody 
Přes relativní spolehlivost a dobrou přesnost kontaktních metod je jejich hlavní 
nevýhodou délka měřících časů. Díky snaze navrhnout nové způsoby pro měření 
opotřebení kyčelních kloubních náhrad, které by nevyžadovaly dlouhé měřící časy, 
vnikla řada optických metod. 
 
Rossler et al. [26] zkoumá vhodnost různých optických metod pro analýzu 
opotřebení náhrad kyčelního kloubu. První zkoumaná metoda využívá univerzálního 
měřícího mikroskopu. Pomocí této metody byly měřeny prostorové souřadnice 
na povrchu hlavice a jamky na jejich opotřebené a neopotřebené části. Pomocí 
výpočtového algoritmu a známých rozměrů jamky a hlavice byl vypočítán objem 
opotřebeného materiálu a maximální hloubka opotřebení. Druhou zkoumanou 
metodou byla analýza opotřebení za pomoci Fourierovy profilometrie. Metoda 
spočívá v promítání sinusoidální mřížky na povrch zkoumané náhrady, kdy kamerou 
byla snímána deformace promítaného vzoru. Z deformace promítaného vzoru byl 
následně určen prostorový tvar zkoumaného povrchu. Objem opotřebeného materiálu 
byl opět určen z opotřebené a neopotřebené části náhrady pomocí výpočtového 
algoritmu. Poslední metoda nazvaná skenovací profilometrie funguje na podobném 
principu jako metoda předchozí. Místo promítání celé mřížky byl na zkoumaný 
povrch promítán pouze jeden pás a měřený vzorek se otáčel kolmo k projekci 
(obr. 2-20). Tyto metody byly testovány na mechanicky opotřebených vzorcích 
a porovnány s metodou gravimetrickou (obr. 2-21). Z výsledků vyplývá, že metody 
pro analýzu opotřebení pomocí univerzálního měřícího mikroskopu a Fourierovy 
profilometrie mají řadu limitací ovlivňujících přesnost výsledného měření. Rossler et 
al. nadále vidí potenciál v metodě využívající skenovací profilometrii pro možnou 
budoucí automatizaci analýzy opotřebení u kyčelních náhrad. 

Obr. 2-19 Graf měření kruhovitosti ve třech 
rovinách na hlavici náhrady [25] 

2.6.4 
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Tuke et al. [27] popisují RedLux metodu pro analýzu opotřebení u náhrad kyčelního 
kloubu. Vzorky náhrad byly měřeny pomocí RedLux Artificial Hip Profiler zařízení, 
pomocí nějž byly digitalizovány (obr. 2-22). Vyhodnocení objemu opotřebeného 
materiálu u zkoumaných vzorků bylo provedeno porovnáním opotřebené geometrie 
s fitovanou koulí na neopotřebenou část geometrie. Přesnost měřícího zařízení byla 
stanovena z měření kalibrační koule, kdy metoda je schopná měřit s přesností 
na mikrometry. Metoda byla porovnána s gravimetrickou metodou s velice dobrou 
shodou, kdy maximální odchylka opotřebeného objemu činila 0,033 mm3. 

 

Obr. 2-20 Měření jamky metodou skenovací profilometrie [26] 

Obr. 2-21 Porovnání zkoumaných metod s metodou gravimetrickou [26] 

Obr. 2-22 Schéma RedLux metody [27] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Od operací prvních kloubních náhrad již uplynula řada let a samotné kloubní náhrady 
prošly obrovským vývojem. I přes značný pokrok ve vývoji kloubních náhrad 
zůstává problematika jejich dlouhodobé životnosti hlavním zdravotním 
a ekonomickým problémem, který se dodnes nepodařilo spolehlivě vyřešit. 
Po rozsáhlých experimentech s řadou nových konstrukčních tvarů a po testování 
různých materiálových kombinací komponent kloubních náhrad bylo potvrzeno, 
že hlavním faktorem ovlivňujícím životnost kloubních náhrad je jejich opotřebení. 
S rostoucí mírou opotřebených částic daného materiálu náhrady, uvolněných do těla 
pacienta, značně klesá životnost náhrad. Problematikou opotřebení kloubních náhrad 
se zabývá řada vědeckých prací využívajících různé metody pro analýzu míry 
opotřebení a analýzu opotřebeného povrchu jamky. Metody pro analýzu opotřebení 
lze rozdělit na metody radiologické a neradiologické. Radiologické metody pro 
analýzu opotřebení kloubních náhrad jsou vhodné pro kontrolu stavu náhrad in vivo, 
nicméně pro přesnou analýzu extrahovaných náhrad příliš vhodné nejsou. Pro 
analýzu opotřebení extrahovaných kloubních náhrad je využívána řada kontaktních 
metod. Jednou z nejpoužívanějších kontaktních metod pro analýzu opotřebení 
kloubních náhrad je metoda využívající souřadnicového měřícího zařízení (CMM). 
Díky vysoké přesnosti se CMM metoda stala standardem pro analýzu opotřebení 
kloubních náhrad a její postup byl podrobně popsán normou ISO. Jedním 
ze zásadních problémů CMM metody jsou dlouhé měřící časy. Ve snaze odstranit 
problémy kontaktních metod byla vyvinuta řada optických metod. Optické metody 
sice problém dlouhých měřících časů vyřešily, ale zároveň se rapidně snížila přesnost 
výsledků těchto metod oproti metodě CMM. Ovšem dosavadní vývoj v oblasti 
optické digitalizace přináší stále nové možnosti a skýtá značný potenciál pro rozvoj 
metod nových. Cestou jak odstranit problémy dlouhých měřících časů kontaktních 
metody a zároveň zachovat dostatečnou přesnost měření může být využití optického 
3D scanneru pro analýzu opotřebení kloubních náhrad. Tímto směrem se vydává 
i tato diplomová práce. 
 
Bez ohledu na přesnost výsledků popisovaných metod lze sledovat shody 
v postupech pro vyhodnocení opotřebení. Metody pracují s digitalizovanými daty 
extrahované náhrady, která jsou dále porovnávána s daty neopotřebenými. 
Neopotřebená data mohou být ve formě digitalizované náhrady před opotřebením, 
digitalizované náhrady shodného rozměru či virtuálně rekonstruovaným modelem 
neopotřebené náhrady. Rekonstrukce původního tvaru kloubní náhrady bývá 
nejčastěji voleným postupem, kdy k rekonstrukci původního tvaru využívají autoři 
neopotřebené části geometrie na extrahované náhradě, která je u většiny 
extrahovaných vzorků přítomna. Autoři výsledky svých metod srovnávají s metodou 
gravimetrickou, a to díky její jednoduchosti a přesnému popisu normou ISO. 
K porovnání výsledků bývá využita neopotřebená náhrada, jež je uměle opotřebena 
na simulátoru kyčelního kloubu. Řada autorů se také zabývá analýzou artikulačního 
povrchu kloubních náhrad. Zkoumaný artikulační povrch náhrad lze rozdělit 
na oblasti dle naměřené drsnosti, vzhledu či dle různých mechanismů opotřebení 
pozorovaných v dané oblasti. Zmiňovaných postupů se drží i návrh metodiky 
popsané v této diplomové práci. 
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Tato diplomová práce má prozkoumat další možný přístup pro vyhodnocení 
opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek za využití 3D optických 
digitalizačních metod, kdy cílem práce je navržení experimentální metodiky a její 
aplikace na třináct extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek. 
 
Cíl diplomové práce se zabývá těmito body: 

• navržení a odladění experimentální metodiky pro analýzu opotřebení PE 
kyčelních jamek 

• validace navržené optické 3D skenovací metody gravimetrickou metodou 

• aplikace metodiky na sadu třinácti extrahovaných vzorků 
• analýza drsnosti povrchu extrahovaných vzorků a mechanismů opotřebení 

• výstupem práce je publikace 
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4 MATERIÁL A METODY 
 
4.1 Sada extrahovaných jamek 
V této diplomové práci bylo analyzováno opotřebení u třinácti extrahovaných jamek 
za pomoci optického 3D scanneru. Všechny jamky byly pro tuto diplomovou práci 
poskytnuty Ortopedickou klinikou Fakultní nemocnice v Olomouci. Sada 
extrahovaných jamek je od výrobce Smith & Nephew, kdy dodané vzorky měly 
jednotný průměr artikulační plochy 28 mm a byly dodány ve dvou variantách 
designu (obr. 4-1). První variantou byly standardní modely kyčelních jamek a druhou 
variantou byly jamky s vyvýšeným okrajem. Jamky byly vyrobeny z nezesíťovaného 
vysokomolekulárního polyetylenu (UHMWPE) RCH-1000 Chirulen společností 
Quadrant tak, aby splňovaly normy ISO 5834-2 a ASTM F648. Jamky byly 
sterilizovány γ-zářením (cobalt-60) v uzavřené dusíkové atmosféře. Ve skupině 
pacientů, kteří poskytli jamky, byli muži i ženy. Čas mezi implantací a extrakcí 
jednotlivých jamek se pohyboval od čtyř do čtrnácti let, kdy hlavním důvodem pro 
explantaci jamek bylo uvolnění jedné z komponent endoprotézy doprovázené bolestí. 
Čas od explantace po měření na 3D scanneru se pohyboval od půl roku do pěti let. 
Dodatečné informace jsou uvedeny v Příloze 1. Pro validaci navrhované metodiky 
byla použita nová jamka Durasul low profile cup průměru 28 mm od výrobce 
Zimmer. 
 

 
 
4.2 Analýza opotřebení extrahovaných jamek pomocí 3D scanneru 
 
4.2.1 Měřící zařízení 
K digitalizaci extrahovaných jamek kyčelních náhrad byl použit optický 3D scanner 
ATOS Triple Scan (obr. 4-2) od německé společnosti GOM, která se specializuje 
na 3D optické a koordinační měřící systémy. Tento optický měřící systém využívá 

Obr. 4-1 Sada extrahovaných jamek 
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pro zachycení obrazu projekci pruhového světelného vzoru a triangulační metody. 
Pomocí projektoru jsou na povrch měřeného vzorku vysílány světelné pruhové 
vzory, které se na tvaru měřeného vzorku zakřiví. Promítnutý obraz snímají dvě 
CCD (charge-coupled device) kamery. Ze snímaného obrazu jsou za pomoci 
triangulačních metod vyhodnoceny souřadnice všech bodů v prostoru a z nich 
je vytvořen obraz skenovaného vzorku. Proces skenování je proveden v různých 
úhlech kolem měřeného vzorku pro zachycení kompletní geometrie 
a ze skenovaných obrazů je poskládán prostorový model vzorku. Jednotlivé obrazy 
jsou mezi sebou zarovnány pomocí referenčních bodů detekovaných softwarem. 
Přesnost systému odpovídá zkoušce VDI/VDE 2634 – Part 3 s uváděnou chybou 
měření 0,005 mm [28]. 
 

 
 
Pro měření vzorků v této práci byly použity kamery a projektor MV 170 (měřený 
objem 170 x 130 x 130 mm) v konfiguraci pro měření malých objektů 
s doporučeným průměrem referenčních bodů 0,8 mm, měřící vzdáleností 490 mm 
a kamerovým úhlem 28°. Skener byl před měřením kalibrován dle postupů 
definovaných výrobcem. 
 
4.2.2 Příprava jamek před měřením 
Všechny extrahované jamky musely být před měřením na 3D scanneru řádně 
připraveny. Skenovaný povrch vzorků, tedy artikulační část jamky a přiléhající 
vrchní plocha, byly důkladně očištěny. K očištění těchto ploch byl použit jemný 
ubrousek nezanechávající vlákna a isopropylalkohol, který je vhodný na odstranění 
mastnoty a nečistot z povrchu, ale zároveň nereaguje s povrchem polyetylenových 
jamek a nenaleptává jej. Po odpaření čistidla byly na vrchní plochu extrahovaných 
jamek (vyjma artikulační plochy jamky) nalepeny speciální referenční body pro 3D 
scanner, které slouží pro automatické zarovnání jednotlivých skenovaných obrazů 
mezi sebou. Referenční body byly lepeny na povrch bez řádu, pokud možno 

Obr. 4-2 Měřící systém ATOS Triple Scan 

4.2.2 
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v chaotickém rozmístění. To z toho důvodu, aby nemohlo dojít k chybné detekci 
bodů, a tím pádem k chybnému zarovnání jednotlivých skenovaných obrazů mezi 
sebou. Samotný materiál extrahovaných jamek neumožňuje dokonalou detekci ploch 
pomocí 3D scanneru z důvodu odlesků světla od snímaných ploch. Po skenování 
v místech s vysokými odlesky nedojde ke správnému generování bodů 
reprezentujících povrch v daném místě. Body se zde vůbec nevytvoří, případně dojde 
ke vzniku tzv. artefaktů. Artefakty představují nesprávnou reprezentaci původního 
skenovaného povrchu. Z tohoto důvodu byly lesklé povrchy překryty antireflexní 
vrstvou. U extrahovaných jamek byla na snímané povrchy nanesena vrstva prášku 
oxidu titaničitého (TiO2) ve směsi s etanolem jako nosnou látkou (obr. 4-3). Směs 
byla na extrahované jamky nanesena stříkací pistolí pod tlakem 1 bar. Tloušťka 
antireflexní vrstvy oxidu titaničitého dosahuje přibližně 0,003 mm, jak uvádí [29]. 
Takto připravené jamky bylo možné digitalizovat. Aby bylo zabráněno pohybu 
extrahované jamky na stole při digitalizaci, byly jamky upnuty do svěráku 
s plastickou hmotou mezi čelistmi. Tělo svěráku bylo opatřeno referenčními body 
a svěrák se vzorkem byly umístěny na rotační stůl skenovacího zařízení ATOS. 

 
 
 
4.2.3 Vyhodnocení opotřebení 
Skenování jamky 
Extrahované jamky s antireflexní vrstvou oxidu titaničitého a sadou referenčních 
bodů byly připraveny na digitalizaci. Jamky byly digitalizovány skenovacím 
systémem ATOS Triple Scan na rotačním stole (obr. 4-4). Skenovací hlava byla 
nastavena pod dostatečně velkým úhlem tak, aby byl skener schopen zaznamenat 
celou geometrii artikulační plochy jamky. V pevně nastavené poloze bylo sejmuto 
čtyři až pět obrazů jamky při otočení rotačního stolu o 360°. Naskenované obrazy 
byly zpracovány v programu GOM Inspect V7.5 ve formě point-cloudu 
reprezentujícího tvar jamky. 

Obr. 4-3 Jamka s nástřikem TiO2

a referenčními body 

4.2.3 
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Úprava naskenovaných dat 
Z digitalizovaných dat byla ořezáním odstraněna nepotřebná geometrie okolních 
upínacích objektů a ploch rotačního stolu. Ořezaná data byla následně 
polygonizována. Takto upravená data stále obsahovala řadu nedokonalostí, které 
bylo nutné odstranit. Jednou z nedokonalostí na digitalizované geometrii jamky byly 
díry (chybějící data) na povrchu jamky. Ty mohou vzniknout díky lokální chybě 
v nástřiku antireflexního prášku, špatným nastavením úhlu skenovací hlavy nebo 
po manuálním odstranění části geometrie v místě nalepených referenčních bodů. 
Tyto otvory bylo nutné zacelit tak, aby nově vytvořená geometrie co nejvěrněji 
kopírovala skutečný tvar jamky. Úprava dat zahrnovala také odstranění poškození 
vyvolaného extrakcí jamky operujícím chirurgem (obr. 4-5). 

 
 
Další nedokonalostí byl občasný výskyt artefaktů v naskenovaných datech, kdy 
velice malé oblasti digitalizované geometrie neodpovídaly skutečnosti. Největší 
artefakty byly vyřezány a vzniklý otvor byl poté zacelen. Další nedokonalostí, jež 

Obr. 4-4 Skenování na 3D skeneru ATOS 

Obr. 4-5 Úprava naskenovaných dat 
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může způsobovat problémy při další práci s daty, byly digitalizované delaminované 
části jamky. V této části jamky může vznikat velmi tenký otřep s nepravidelnou 
geometrií, která je velice problematická při tvorbě objemového modelu, a proto 
je dobré takovýto otřep odstranit a zacelit i na úkor nepatrného ovlivnění výsledné 
analýzy opotřebení. 
 
Vyhodnocení opotřebené geometrie 
Pro možnost stanovit objem opotřebeného materiálu bylo nutné znát tvar jamky před 
opotřebením. Informace o původním tvaru jamek před implantací je ve většině 
případů nedostupná a je nutné se k této informaci dopracovat. Jedním ze způsobů jak 
stanovit původní tvar extrahované jamky je převzetí geometrie z jamky nové, která 
byla vyrobena stejným výrobcem, má stejný tvar i rozměr a ideálně byla vyrobena 
ve stejné sérii. Porovnáním objemu nové a opotřebené jamky dojde k vyhodnocení 
objemu opotřebeného materiálu. Takto stanovená původní geometrie vnáší 
zanedbatelnou chybu do vyhodnocení opotřebeného materiálu, ovšem ne vždy jsou 
neopotřebené jamky, případně informace o jejich tvaru, k dispozici. Druhým 
ze způsobů jak stanovit původní tvar extrahované jamky je jeho rekonstrukce 
na základě dostupných ploch na extrahované jamce. Tento přístup uvažuje minimální 
plastické deformace extrahované jamky jako celku a počítá s daným směrem 
opotřebení. V tomto případě hlavice neopotřebovává celou artikulační plochu jamky, 
což zapříčiňuje zachování znatelné části původní geometrie jamky, tedy geometrie 
neopotřebené (obr. 4-6). 

 
 
Tuto část neopotřebené geometrie lze extrapolovat kulovou plochou, jež simuluje 
původní tvar artikulační plochy jamky. Vhodnými nástroji lze vytvořit objemový 
vzorek s neopotřebenou geometrií, simulující původní stav extrahované jamky, který 
je následně porovnán s objemovým vzorkem vytvořeným ze současné geometrie 

Obr. 4-6 Rozlišení oblastí na artikulačním povrchu jamky 
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extrahované jamky. Výsledkem porovnání těchto objemových vzorků je objem 
opotřebeného materiálu. V této diplomové práci bylo využito obou přístupů pro 
vyhodnocení opotřebeného materiálu z důvodu znatelných plastických deformací 
u některých extrahovaných jamek. 
 
Tvorba objemových vzorků 
Pro tvorbu objemových vzorků z upravených dat bylo nutné v programu GOM 
Inspect V7.5 stanovit souřadný systém, dle nějž bylo možné jednotlivé vzorky 
shodně zarovnat, a který dále usnadnil zpracování modelu v dalších softwarech. Pro 
tvorbu souřadného systému bylo využito zarovnání na známou rovinu, čáru a bod. 
U jamek s rovným čelem byla rovina XY zarovnána na toto čelo a osa Z procházela 
středem koule fitované na neopotřebenou geometrii jamky. U jamek s vyvýšeným 
okrajem byla rovina XY zarovnána na lem artikulační plochy jamky a osa Z 
opět procházela středem koule fitované na neopotřebenou geometrii jamky. 
V případě, že byl směr opotřebení zřejmý z analýzy odchylek povrchu jamky 
od fitované koule, byla dle něj zarovnána osa X. Upravená data s definovaným 
souřadným systémem byla exportována ve formátu STL (STereoLitography) pro 
práci v dalším softwaru. Exportovaná data byla zpracována v programu Geomagic 
Design X, kde byl model z trojúhelníkové sítě převeden na model plošný nástrojem 
auto-surface. Z plošného modelu byl následně vytvořen model objemový (obr. 4-7). 
Při převodu modelu z trojúhelníkové sítě na model plošný bylo dbáno na to, aby 
došlo k co nejmenším změnám v geometrii, kdy odchylka ploch obou modelů byla 
v řádu tisícin až jednotek setin milimetru. Z vygenerovaných ploch byl vytvořen 
objemový vzorek s daným rozměrem, kdy vzorky s rovným čelem byly modelovány 
na průměr 40 mm a výšku 20 mm. Průměr pro vzorky jamek s vyvýšeným okrajem 
se přizpůsoboval dle jejich tvaru.  

 
 
Vytvořené objemové vzorky byly exportovány do programu Autodesk Inventor 
Professional, kde byl vzorkům přiřazen materiál se zadanými fyzikálními vlastnostmi 
(vysokomolekulární polyetylen). Fyzikální vlastnosti neopotřebených a opotřebených 

Obr. 4-7 Opotřebený a neopotřebený objemový vzorek 
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vzorků byly následně porovnány. Časová náročnost celého procesu je uvedena 
v tab. 4-1. 
 

Proces Přibližný čas (min) 

Čištění jamky 10 

Aplikace titanové vrstvy 15 

Umístění referenčních bodů 10 

Proces skenování 12 

Polygonizace dat 5 

Úprava naskenovaných dat 10 až 20 

Transformace stl dat na plošný model 20 

Tvorba objemových vzorků 8 

Celkem 90 až 100 

         Tab. 4-1 Časová náročnost optické 3D skenovací metody 

4.3 Validace navržené metodiky gravimetrickou metodou 
Navrhovaná metodika pro vyhodnocení opotřebení extrahovaných jamek za využití 
optického 3D scanneru byla validována metodou gravimetrickou. Ta je považována 
za standardní porovnávací metodu při návrhu nových způsobů vyhodnocení 
opotřebení a to díky relativní jednoduchosti jejího provedení a vysoké přesnosti 
naměřených výsledků. 
 
4.3.1 Měřící zařízení 
Pro porovnání dvou metod vyhodnocení opotřebení byla použita nová jamka 
z vysokomolekulárního polyetylenu od výrobce Zimmer. Testovaná jamka byla 
opotřebena na experimentálním simulátoru kyčelního kloubu se statickým zatížením 
(obr. 4-8). Funkčnost a nastavení simulátoru je blíže popsáno v [30]. Jamka byla 
na simulátoru zatížena závažími o celkové hmotnosti 200 kilogramů. K urychlení 
procesu opotřebení jamky byla použita hlavice se zářezy na artikulačním povrchu. 
Na provedení gravimetrické metody pro vyhodnocení opotřebení byly použity 
analytické váhy Kern model ABJ 320-4NM s rozlišením 0,1 mg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 

4.3.1 



 

 

MATERIÁL A METODY 
 

 
 
4.3.2 Postup porovnání metod
Nová jamka byla zalita metylmetakrylátovou licí prysky
kovové formy sloužící pro upnutí jamky v
kloubu. Po vytvrzení dentacrylu, vyjmutí odformované jamky z
a očištění jamky od nečistot pomocí jemného ubrousku s
jamka zvážena v sérii pěti měř
jamky. Po sérii vážení byla odformovaná jamka p
na 3D scanneru, kde byla digitalizována, a dle zmi
objemový model jamky. Následn
do kovové formy upnuté v
spuštěna hlavice se zářezy a celý systém byl zatížen. Simulátor byl následn
v podmínkách běžné lidské ch
 

Obr. 4

Obr. 4-9
kloubu 

Postup porovnání metod 
Nová jamka byla zalita metylmetakrylátovou licí pryskyřicí (dentacryl) do speciální 
kovové formy sloužící pro upnutí jamky v dané poloze na simulátor ky
kloubu. Po vytvrzení dentacrylu, vyjmutí odformované jamky z kovové formy 

čistot pomocí jemného ubrousku s isopropylalkoholem byla 
ěti měření, z nichž byla počítána průměrná hodnota hmotnosti 

jamky. Po sérii vážení byla odformovaná jamka připravena pro m
scanneru, kde byla digitalizována, a dle zmiňovaných postupů byl vytvo

objemový model jamky. Následně byla jamka důkladně očištěna a usazena 
kovové formy upnuté v simulátoru kyčelního kloubu. Do upnuté jamky byla 

řezy a celý systém byl zatížen. Simulátor byl následn
žné lidské chůze po dobu jedné a půl hodiny (obr. 4-9).

4-8 Simulátor kyčelního kloubu 

9 Opotřebení jamky na simulátoru kyčelního 
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Po ukončení prvního testu byl vzorek vyjmut z kovové formy simulátoru a byl 
důkladně očištěn. Očištěný vzorek byl zvážen v sérii pěti měření. Po vážení byla 
jamka opět připravena pro měření na 3D scanneru a následně digitalizována. 
Výsledky rozdílu neopotřebeného a opotřebeného stavu z gravimetrické metody 
a z metody využívající optický 3D scanner byly porovnány. Jamka byla dále 
podrobena dalším šesti stádiím opotřebení, kdy každé stádium se sestávalo 
z tříhodinového testu opotřebení na simulátoru kyčelního kloubu, série vážení jamky 
a digitalizování jamky na 3D scanneru. Výsledky obou metod byly následně 
porovnány. 
 
4.4 Analýza drsnosti povrchu 
 
4.4.1 Měřící zařízení 
Pro měření drsnosti povrchu u extrahovaných jamek byl použit optický profilometr 
ContourGT od společnosti Bruker, která se specializuje na vývoj a výrobu vědeckých 
přístrojů. Optický profilometr je interferenční mikroskop, který je schopen s vysokou 
přesností měřit výškové odchylky na povrchu vzorku (drsnost povrchu). Profilometr 
využívá vlnovou délku světla pro porovnání rozdílu optických drah světla mezi 
testovaným povrchem a referenčním povrchem. Uvnitř profilometru je rozdělen 
světelný paprsek, kdy jedna část paprsku se odráží od testovaného povrchu při 
průchodu přes objektiv a druhá část paprsku se odráží od referenčního zrcátka. 
Odražené paprsky se opět setkají a dojde ke konstruktivní či destruktivní interferenci 
podle rozdílu optických drah světla. Výsledný interferogram je snímán CCD 
kamerou (obr. 4-10). 

 Obr. 4-10 Schéma optického profilometru 

4.4 

4.4.1 
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Pro měření vzorků v této práci byl použit Bruker ContourGT objektiv 20X s pracovní 
vzdáleností 3,7 m. Extrahované jamky byly upnuty do polohovacího přípravku 
vytvořeného na Ústavu konstruování v rámci studentského projektu (obr. 4-11). 
Tento přípravek umožňuje natáčení jamky kolem dvou os o daný úhel, čímž 
je možné změřit drsnost na přesně definovaných místech na artikulačním povrchu 
jamky a tím vytvořit mapu drsnosti povrchu. 
 

 
 
4.4.2 Příprava vzorků před měřením 
Aby bylo možné využít polohovací přípravek k optickému profilometru, bylo nutné 
extrahované jamky destruktivně rozdělit na čtyři části pomocí ruční pilky. Toto 
rozdělení bylo nezbytné z důvodu robustnosti objektivů, které svým průměrem 
a pracovní vzdáleností neumožňovaly bezpečné měření jamky jako celku, aniž 
by docházelo ke kolizím se samotnou jamkou při jejím natáčení v přípravku. Místa 
řezů byla volena dle směru opotřebení jamek takovým způsobem, aby řezem vznikla 
jedna čtvrtina s neopotřebenou oblastí jamky, jedna čtvrtina s opotřebenou oblastí 
jamky a dvě čtvrtiny s přechodovou oblastí (obr. 4-12). Tento způsob rozdělení byl 
volen u jamek, u nichž byl směr opotřebení rozeznatelný z analýzy v programu GOM 
Inspect V7.5. 

Obr. 4-11 Polohovací přípravek pro měření drsnosti jamek 

Obr. 4-12 Schéma dělení jamky; Rozdělená jamka 

4.4.2 
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U jamek plasticky zdeformovaných se zavád
rozdělení voleno dle přibližného odhadu sm
jamek na čtvrtiny byly odstran
měření a neovlivňovaly výsledky. Jednotlivé jamky byly o
měření. Před měřením byly jednotlivé 
na polohovacím přípravku. Pomocí nástavce s
čtvrtiny jamky vystředě
středící hlavice byly zkoum
s isopropylalkoholem. Upínací p
optického profilometru, který byl následn
objektiv profilometru směř
měřící zařízení a polohovací p
(obr. 4-13). 
 

 
 
4.4.3 Vyhodnocení drsnosti povrchu a ur
Na optickém profilometru Bruker ContourGT
stanoveného plánu měření, kdy na povrchu jedné 
zkoumáno celkem devatenáct bod
hodnoty drsnosti povrchu v
do tabulky. Spojením nam
celková mapa drsnosti pro celou jamku obsahující sedmdesát šest hodnot drsnosti. 
Pro globálnější pohled na
byl jejich povrch zkoumán optickým mikroskopem. Z
snímků sledující oblasti p
původní obrobenou a opot
geometrie. 
 

Obr. 4-13 Optický profilometr s polohovacím p

4.4.3 

U jamek plasticky zdeformovaných se zavádějící geometrií opotřebení
řibližného odhadu směru opotřebení. Otřepy vzniklé p

tvrtiny byly odstraněny pomocí skalpelu, aby nezasahovaly do procesu 
ňovaly výsledky. Jednotlivé jamky byly očíslovány dle plánu 
ěřením byly jednotlivé čtvrtiny jamky upnuty do upínací misky 
řípravku. Pomocí nástavce s hlavicí kyčelní kloubní náhrady byly 
ředěny do osy rotace polohovacího přípravku. Po odejmutí 

edící hlavice byly zkoumané povrchy jamky očištěny pomocí jemného ubrousku 
isopropylalkoholem. Upínací přípravek byl pomocí šroubů upevně

optického profilometru, který byl následně nastaven do základní polohy tak, aby 
objektiv profilometru směřoval do středu zkoumané čtvrtiny jamky. Ta

polohovací přípravek byly připraveny pro měření drsnosti povrchu

Vyhodnocení drsnosti povrchu a určení mechanismů opotřebení
Na optickém profilometru Bruker ContourGT byla zmapována drsnost dle 

ěření, kdy na povrchu jedné čtvrtiny extrahované jamky bylo 
zkoumáno celkem devatenáct bodů rozmístěných dle měřícího plánu. Jednotlivé 
hodnoty drsnosti povrchu v daných bodech byly v průběhu měření zaznamenáv
do tabulky. Spojením naměřených dat jednotlivých čtvrtin jamky byla vykreslena 
celková mapa drsnosti pro celou jamku obsahující sedmdesát šest hodnot drsnosti. 

jší pohled na analýzu mechanismů opotřebení u extrahovaných jamek 
rch zkoumán optickým mikroskopem. Z mikroskopu byla po

 sledující oblasti původní obrobené geometrie, přechodového pásma mezi 
vodní obrobenou a opotřebovanou geometrií a oblasti vyhlazené opot

Optický profilometr s polohovacím přípravkem 

jící geometrií opotřebení bylo jejich 
řepy vzniklé při dělení 

ezasahovaly do procesu 
číslovány dle plánu 

amky upnuty do upínací misky 
elní kloubní náhrady byly 
řípravku. Po odejmutí 

ny pomocí jemného ubrousku 
ů upevněn na měřící stůl 

 nastaven do základní polohy tak, aby 
tvrtiny jamky. Takto nastavené 

ěření drsnosti povrchu 

ů řebení 
byla zmapována drsnost dle 
tvrtiny extrahované jamky bylo 

ěřícího plánu. Jednotlivé 
ěření zaznamenávány 

tvrtin jamky byla vykreslena 
celková mapa drsnosti pro celou jamku obsahující sedmdesát šest hodnot drsnosti. 

ebení u extrahovaných jamek 
mikroskopu byla pořízena řada 

řechodového pásma mezi 
ebovanou geometrií a oblasti vyhlazené opotřebované 
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5 VÝSLEDKY 
 
V této diplomové práci byla navržena metodika pro analýzu opotřebení 
u extrahovaných polyetylenových jamek TEP kyčle (obr. 5-1). Metodika využívá 
optického 3D scanneru ATOS Triple Scan pro snímání geometrie extrahovaných 
jamek a jejich digitalizaci. Digitalizovaná data byla pomocí softwaru GOM 
Inspect V7,5 zpracována a upravena. Využitím funkcí tohoto softwaru 
byl zrekonstruován původní povrch extrahovaných jamek. Vykreslením odchylek 
rekonstruované geometrie od digitalizovaných dat byla vytvořena mapa stanovující 
opotřebení jamky. Z digitalizovaných dat byly následně v programu Geomagic 
Design X vymodelovány objemové vzorky opotřebené a neopotřebené jamky. 
Porovnáním objemových modelů bylo stanoveno objemové opotřebení 
extrahovaných jamek. Povrch extrahovaných jamek byl zkoumán optickým 
profilometrem Bruker s označením ContourGT. Měřením na profilometru byla 
stanovena drsnost artikulačního povrchu v místech opotřebené i neopotřebené 
geometrie jamky. Ze snímků povrchu byly stanoveny mechanismy opotřebení. 
 

 
 
5.1 Analýza opotřebení pomocí 3D scanneru 
 
5.1.1 Validace optické 3D skenovací metodiky gravimetrickou metodou 
Optická 3D skenovací metoda pro analýzu opotřebení extrahovaných 
polyetylenových jamek TEP kyčle, zkoumaná v této práci, byla validována metodou 
gravimetrickou, jejíž postup je popsán normou ISO 14242-2. K validaci navrhované 
metody byla použita nová polyetylenová jamka od výrobce Zimmer, na které bylo 
v sedmi cyklech simulováno opotřebení. Hodnoty opotřebeného objemu z testu 
opotřebení na jamce Zimmer naměřené gravimetrickou a 3D optickou metodou byly 
zaneseny do grafu (   obr. 5-2) s tabulkou hodnot odpovídajícího opotřebení (tab. 
5-1). Hodnoty udávají celkový úbytek materiálu v gramech pro dané cykly 
opotřebení. 
 

Obr. 5-1 Schéma metodiky pro vyhodnocení opotřebení extrahovaných PE jamek 

5 

5.1.1 

5.1 
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   Obr. 5-2 Porovnání opotřebeného objemu získaného gravimetrií a 3D skenováním 

Čas (h) 
Opotřebený 

objem: 
Gravimetrie (g) 

Opotřebený 
objem: 3D scan 

(g) 

Odchylka obou 
metod (%) 

1,5 0,2081 0,1708 17,94 

4,5 0,3977 0,4078 2,54 

7,5 0,9952 0,9966 0,14 

10,5 1,4625 1,4764 0,95 

13,5 1,7715 1,7774 0,33 

16,5 2,0391 2,0550 0,78 

19,5 2,2876 2,2746 0,57 

Tab. 5-1 Hodnoty opotřebení jamky Zimmer 

Počáteční fáze opotřebení vykazuje největší odchylku mezi metodou gravimetrickou 
a metodou 3D optickou skenovací. Odchylka v této první fázi opotřebení dosahuje 
přibližně 18 %. V dalších stádiích s narůstajícím opotřebením odchylka obou metod 
výrazně klesá a ustaluje se pod hodnotou 1 %. 
 
5.1.2 Opakovatelnost měření na 3D scanneru 
Součástí diplomové práce byla analýza opotřebení u třinácti extrahovaných 
polyetylenových kyčelních jamek za pomoci optické skenovací metody využívající 
optického 3D scanneru. Před aplikací metodiky na analýzu opotřebení 
u extrahovaných jamek byla měřena opakovatelnost měření na 3D scanneru. Pro 
určení opakovatelnosti měření byla použita nová jamka od výrobce Smith 
& Nephew. Opakovatelnost měření byla hodnocena dle softwarem vypočteného 
průměru artikulační plochy skenované jamky za využití best-fit funkce pro proložení 
plochy koulí. Best-fit funkce využívala gaussovu statistickou metodu pro proložení 
měřených bodů koulí s filtrováním extrémů u vybraných bodů 3σ. Na nové jamce 
bylo provedeno deset měření a výsledky byly zaneseny do grafu (obr. 5-3). 
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Směrodatná odchylka měřeného průměru fitované koule na artikulační povrch jamky 
σ činila 0,004 mm. 
 

 
Obr. 5-3 Výsledky opakovatelnosti měření 

5.1.3 Analýza opotřebení sady extrahovaných jamek 
Po digitalizaci extrahovaných jamek 3D scannerem byla pro každou jamku 
vyhodnocena maximální hloubka opotřebení a objem opotřebeného materiálu. 
Digitalizovaná data byla tvořena průměrně z 270 000 bodů, z čehož artikulační 
povrch jamky tvořilo průměrně 120 000 bodů. Díky vysokému počtu bodů byla 
zaručena vysoká přesnost objemových vzorků reprezentujících opotřebený 
a neopotřebený tvar jamky. Odchylka objemových vzorků od naměřených dat 
se pohybovala do 0,002 mm (obr. 5-4). 
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Výsledky měření pro třináct extrahovaných jamek jsou uvedeny v tabulce (tab. 5-2). 
 

Označení 
jamky 

Doba 
implantace 

jamky (měsíce) 

Hloubka 
opotřebení 

(mm) 

Objem 
opotřebeného 

materiálu 
(mm3) 

Opotřebení 
za rok - 
hloubka 

(mm/rok) 

Opotřebení 
za rok - 
objem 

(mm3/rok) 

01A_EX 145 2,2719 1119,70 0,1880 92,66 

02A_EX 126 1,388 528,97 0,1322 50,38 

03A_EX 120 0,4279 99,81 0,0428 9,98 

04A_EX 131,5 1,5999 752,02 0,1460 68,63 

05A_EX 75 0,6567 170,98 0,1051 27,36 

06A_EX 48,5 0,4825 162,63 0,1194 40,24 

07A_EX 89,5 0,9024 299,66 0,1210 40,18 

08A_EX 92,2 2,2351 966,91 0,2909 125,85 

09A_EX 164 2,2945 584,86 0,1679 42,79 

10A_EX 53,6 0,2619 69,46 0,0586 15,55 

11A_EX 61,9 0,472 152,98 0,0915 29,66 

12A_EX 43 0,3123 51,80 0,0872 14,46 

13A_EX 114,6 0,9225 182,05 0,0966 19,06 

Tab. 5-2 Naměřené hodnoty opotřebení 

Pro porovnání lineárního a objemového opotřebení mezi extrahovanými jamkami 
byla vypočtena míra opotřebení za rok. Lineární a objemové opotřebení za rok bylo 
vyneseno do grafu (obr. 5-5) a (obr. 5-6). 

Obr. 5-4 Odchylka objemového vzorku od naskenovaných dat 
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Obr. 5-5 Srovnání lineárního opotř

Obr. 5-6 Srovnání objemového opot

Skenováním na optickém 3D scanneru a následnou analýzou v
Inspect 7,5 byla porovnána data opot
neopotřebeným povrchem. Na základ
artikulačního povrchu jednotlivých jamek z
a lokalizaci opotřebení v
extrahovaných jamek jsou znázorn
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Srovnání objemového opotřebení za rok sady jamek 

Skenováním na optickém 3D scanneru a následnou analýzou v programu GOM 
Inspect 7,5 byla porovnána data opotřebené jamky s rekonstruovaným 

ebeným povrchem. Na základě porovnání byla vytvořena mapa opot
ního povrchu jednotlivých jamek znázorňující maximální opot

řebení v jamce. Výsledné mapy opotřebení pro t
aných jamek jsou znázorněny na obr. 5-7. 

Extrahované jamky

Extrahované jamky
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extrahovaných jamek 

Na mapě opotřebení je barevn
geometrii málo opotřebenou nebo tém
povrchem. Přechod do žluté a 
maximální hodnoty opotřebení se nachází v
udávají negativní hodnoty opot
plastických deformací, lokální deformace/delam
ve vyhodnocení původní a opot
že opotřebení je ve všech př
k opotřebení celého artikulač
kloubní hlavice v jamce. U extrahovaných jamek 04A_EX, 05A_EX byla 
zaznamenána plastická deformace, jež vedla ke z
U jamky 04A_EX bylo zvlně
Deformace jamky 08A_EX vedla k
materiálu z povrchu jamky. U jamky 09A_EX došlo ke zna
jež vedla k výrazné změně celkového tvaru jamky a tím i výsledného vyhodnocení 
opotřebeného materiálu. U vě
rekonstrukce původního tvaru. Jamky 04A_EX a 09A_EX díky výrazným 
deformacím celkového tvaru neumož
tvaru jamky. Aby bylo možné vyhodnotit objem opot
jamek, musely být tyto jamky porovnávány 
od výrobce Smith & Nephew stejné velikosti.
 
5.2 Analýza drsnosti povrchu extrahovaných jamek
Na artikulačním povrchu jamek byla m
Hodnoty drsnosti byly snímány na p
jež byly dosažitelné natoč
na optickém profilometru. Měř
drsnosti Ra, tedy střední aritmetickou úchylkou profilu. Nam
povrchu v daných bodech byly zaznamenány a z
vytvořeny mapy drsnosti povrchu
aby směr opotřebení na výsledných mapách drsnosti sm
Mapy opotřebení s mapami drsnosti viz P
drsnosti vyřazena ze souboru jamek, protože rozsah jejího poškození neumož
bezpečné a spolehlivé měř
delaminovaných otřepů materiálu.

Obr. 5-7 Mapa opot

ebení je barevně rozlišena míra opotřebení. Zelené barvy udávají 
řebenou nebo téměř shodnou s původním neopot

echod do žluté a červené barvy udává opotřebený povrch, kdy 
maximální hodnoty opotřebení se nachází v červené oblasti. Světle modré oblasti 
udávají negativní hodnoty opotřebení a mohou být interpretovány jako projev 

eformací, lokální deformace/delaminace jamky nebo možné chyby 
ůvodní a opotřebené geometrie. Z map opotřebení je patrné, 

ebení je ve všech případech lokalizováno do jednoho směru. Nedochází tedy 
ebení celého artikulačního povrchu jamky, ale pouze jeho části dle usazení 

kloubní hlavice v jamce. U extrahovaných jamek 04A_EX, 05A_EX byla 
zaznamenána plastická deformace, jež vedla ke zvlnění vrchního okraje jamky. 

jamky 04A_EX bylo zvlnění okraje doprovázeno delaminací povrchové
Deformace jamky 08A_EX vedla k prasknutí jamky a delaminaci velké 

povrchu jamky. U jamky 09A_EX došlo ke značné plastické deformaci, 
ěně celkového tvaru jamky a tím i výsledného vyhodnocení 

riálu. U většiny jamek byla pro vyhodnocení opotřebení využita 
vodního tvaru. Jamky 04A_EX a 09A_EX díky výrazným 

deformacím celkového tvaru neumožňovaly spolehlivou rekonstrukci p
tvaru jamky. Aby bylo možné vyhodnotit objem opotřebeného materiálu t
jamek, musely být tyto jamky porovnávány s novou neopotřebenou jamkou 

Nephew stejné velikosti. 

Analýza drsnosti povrchu extrahovaných jamek 
ním povrchu jamek byla měřena drsnost pomocí optického profilometru. 

Hodnoty drsnosti byly snímány na přesně definovaných místech na povrchu jamky, 
jež byly dosažitelné natočením jamky na polohovacím přípravku

optickém profilometru. Měřená drsnost povrchu jamek byla popsána parametrem 
řední aritmetickou úchylkou profilu. Naměřené hodnoty drsnosti 

daných bodech byly zaznamenány a z nich byly pro jednotlivé jamky 
eny mapy drsnosti povrchu (obr. 5-8). Při měření byly jamky nastaveny tak, 

ebení na výsledných mapách drsnosti směřoval první čtvrtinou jamky.
mapami drsnosti viz Příloha 2. Jamka 08A_EX byla p

azena ze souboru jamek, protože rozsah jejího poškození neumož
né a spolehlivé měření optickým profilometrem pro velkou p

ř ů materiálu. 
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Obr. 5-8 Mapa drsnosti extrahovaných jamek 

Ze sestavených map drsnosti povrchu pro jednotlivé jamky nelze stanovit 
jednoznačné závislosti, protože výsledky drsnosti jsou pro každou jamku 
individuální a z dané série zkoumaných jamek nelze pozorovat výrazné shody 
v průběhu drsnosti ani ve velikosti naměřených hodnot. Pro lepší pochopení 
nesourodosti naměřených výsledků byla drsnost dále porovnávána v rámci 
jednotlivých oblastí s různými mechanizmy opotřebení pozorovaných 
na artikulačním povrchu jamky. 
 
Ze snímků z měření na optickém profilometru byly pozorovány základní oblasti 
na artikulačním povrchu jamky. Mezi tyto oblasti patří oblast se stopami po nástroji 
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od výroby, oblast vyhlazená kombinací adhezivního a abrazivního opotřebení, oblast 
opotřebená kontaktní únavou a oblast plasticky zdeformovaná. Tyto oblasti byly 
pozorovány ze sady extrahovaných jamek, ale nikdy nebyly všechny oblasti 
přítomny pouze u jedné jamky. Některé extrahované jamky vykazovaly opotřebení 
a deformace způsobené již in vitro. Nejčastěji se jednalo o deformace způsobené 
extrakcí jamky při revizní operaci, kdy došlo k poškrábání, plastické deformaci 
či jinému poškození artikulačního povrchu jamky. Tato poškození mohou 
ve výsledné analýze povrchu způsobovat extrémy v naměřených hodnotách 
a zkreslovat tak naměřené výsledky. Příkladem můžou být extrémní hodnoty nesedící 
popisu drsnosti v dané měřené oblasti na povrchu jamky. 
 
5.2.1 Pozorované oblasti na artikulačním povrchu jamky 
Jedinou oblastí, jež byla pozorována u všech extrahovaných jamek, byla oblast 
se stopami po nástroji z výroby (obr. 5-9). Ta byla u jamek přítomná z důvodu 
lokalizace opotřebení do daného směru, kdy v neopotřebené oblasti zůstaly stopy 
po nástroji zachovány, zatímco v oblasti kontaktu hlavice s jamkou docházelo 
k rychlému opotřebení stop po nástroji ve fázi záběhu. Drsnost jamky v této oblasti 
je závislá na míře zahlazení stop po nástroji, kdy jsou ostré vrcholky směrem 
od kraje jamky až po opotřebenou oblast zaoblovány, dokud nedojde k jejich 
úplnému zahlazení. Měřená drsnost Ra se pohybovala od hodnot 0,3 µm u části 
povrchu jamky s téměř zahlazenými stopami po nástroji do hodnot dosahujících 
až 1 µm v části povrchu jamky s minimálním opotřebením. Hodnoty drsnosti této 
oblasti silně závisí na výrobní drsnosti jamky. Výrobní drsnost jamek se pohybovala 
v hodnotách kolem 1 µm. Výjimkou byla jamka 07A_EX, u které drsnost oblasti 
se stopami po nástroji z výroby dosahovala hodnot Ra až 1,65 µm. 
 

 
 
Další oblastí pozorovanou na artikulačním povrchu jamek, jež byla identifikována 
u devíti jamek z celkové sady, byla oblast vyhlazená (obr. 5-10). V této oblasti došlo 
kombinací abrazivního a adhezivního opotřebení k vyleštění plochy kontaktu hlavice 
a kloubní jamky. Tato oblast se vyznačuje výrazným snížením drsnosti povrchu 
oproti jiným pozorovaným oblastem na artikulačním povrchu jamky. V této oblasti 
byly pozorovány známky vícesměrového poškrábání povrchu od abrazivního 
opotřebení se známkami adhezivního opotřebení. U měřených jamek se drsnost 
povrchu Ra v této oblasti pohybovala v rozmezí 0,2 µm až 0,4 µm. 

Obr. 5-9 Oblast na povrchu jamky - stopy po nástroji 

5.2.1 



 

 

VÝSLEDKY 
 

strana 

55 

 
 
U většiny jamek s povrchem opotřebeným adhezivně/abrazivně byly v přechodové 
části mezi vyhlazenou a neopotřebenou oblastí jamky, tedy v krajních částech 
kontaktu jamky a hlavice, pozorovány shluky materiálu ve formě zaoblených 
výstupků, které lokálně zvyšovaly naměřenou drsnost (obr. 5-11). 
 

 
 
U pěti extrahovaných jamek z celkové sady byly pozorovány projevy únavového 
opotřebení (obr. 5-12). U jamek 04A_EX, 06A_EX a 10A_EX bylo únavové 
opotřebení stanoveno jako primární mechanismus opotřebení jamky. U takto 
opotřebených vzorků byla patrná místa po vytržení materiálu v důsledku pittingu, 
kdy výsledný povrch tvořila řada nepravidelně velkých výstupků s krátery, které byly 
řádově větší a hlubší než u povrchu opotřebeného adhezivně. Výsledným projevem 
bylo výrazné zdrsnění povrchu v této oblasti v porovnání s oblastmi opotřebenými 
abrazivně/adhezivně. Naměřená drsnost povrchu v této oblasti dosahovala 
podobných hodnot jako v oblasti se stopami po nástroji z výroby. 
 

Obr. 5-10 Oblast na povrchu jamky - vyhlazená oblast 

Obr. 5-11 Oblast na povrchu jamky - shluky materiálu 
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Obr. 5-12 Oblast na povrchu jamky - únavově opotřebená oblast 

Jamky 04A_EX, 05A_EX, 07A_EX a 11A_EX vykazovaly různá stádia plastické 
deformace artikulačního povrchu, které lze definovat jako další pozorovanou oblast 
na povrchu jamek (obr. 5-13). Projevem této deformace je tvorba vlnitých výstupků, 
jež výrazně zvyšují drsnost povrchu v této oblasti. U některých jamek byla plastická 
deformace artikulačního povrchu doprovázena celkovou deformací tvaru jamky. 
Jamka 04A_EX vykazovala plastické deformace takřka na celé části artikulačního 
povrchu. U jamek 05A_EX, 07A_EX, 11A_EX byly projevy plastické deformace 
pouze lokální. 
 

 
 
U pěti jamek (01A_EX, 04A_EX, 08A_EX, 10A_EX a 12A_EX) bylo pozorováno 
odtržení a delaminace části materiálu v oblasti okraje artikulační plochy jamky 
(obr. 5-14). Delaminace okraje artikulačního povrchu jamky byla pozorována 
na protější straně od směru opotřebení postupující z míst přechodu opotřebené oblasti 
v oblast neopotřebenou. 

Obr. 5-13 Oblast na povrchu jamky - plasticky zdeformovaná oblast 
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Obr. 5-14 Delaminace okraje jamky 
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6 DISKUSE 
 
V této diplomové práci byla navržena nová metodika využívající optického 3D 
scanneru pro analýzu opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek. 
Pomocí navrhované metodiky lze určit míru lineárního a objemového opotřebení 
analyzovaných jamek a lze jasně charakterizovat opotřebenou oblast artikulačního 
povrchu jamek včetně přesného určení směru a hloubky opotřebení. S výsledky 
optické 3D skenovací metody byla propojena analýza drsnosti povrchu 
extrahovaných jamek provedená na optickém profilometru. 
 
6.1 Analýza opotřebení na 3D scanneru 
Navržená optická 3D skenovací metoda byla porovnána s metodou gravimetrickou 
na neopotřebené jamce, na níž bylo v sedmi stádiích simulováno opotřebení 
ve zrychleném testu pomocí simulátoru kyčelního kloubu. Porovnány byly hodnoty 
hmotnosti určené oběma metodami. Procentuální odchylka mezi naměřenými 
hodnotami gravimetrické a 3D skenovací metody se dle očekávání s vyšším 
objemem opotřebeného materiálu v jednotlivých stádiích opotřebení snižuje díky 
zmenšujícímu se vlivu chyb při měření. Odchylka obou metod se po druhém stádiu 
opotřebení ustálí pod hodnotou 1 %. Dobrou shodu obou metod narušuje první 
stádium opotřebení, které vykazuje značný rozdíl porovnávaných metod, kdy 
procentuální odchylka porovnávaných metod činí téměř 18 %. Vyšší odchylky 
v prvních stádiích opotřebení byly zaznamenány i v práci Uddina [19] s vyšším 
opotřebením naměřeným gravimetrickou metodou. Vyšší odchylka může být 
způsobena systematickými chybami procesu vyhodnocení opotřebení. Ta může 
zahrnovat absorpci čisticího prostředku do měřené jamky nebo přítomnost částic 
opotřebeného materiálu na povrchu vzorku při procesu čištění a sušení před 
měřením. K vyšší odchylce může přispívat také fakt, že jamka je v prvním stádiu 
opotřebení ve fázi záběhu jak popisuje Uddin a Lord [19, 20], kdy opotřebení otěrem 
předchází počáteční creepová fáze. Chybu do srovnání obou metod může vnášet také 
nižší přesnost 3D skenovací metody při analýze malých opotřebení, kdy sčítáním 
dílčích nepřesností dojde k ovlivnění výsledného měření. V dalších stádiích 
opotřebení jsou výsledky validace velmi příznivé a lze tedy z výsledků validace 
konstatovat, že optická 3D skenovací metoda je vhodná pro analýzu opotřebení 
extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek. 
 
Značnou výhodou 3D skenovací metody je možnost snímání velkého počtu bodů 
na artikulačním povrchu jamky v relativně krátkém měřícím čase. V diplomové práci 
bylo naměřeno průměrně 120 000 snímaných bodů pouze v oblasti artikulačního 
povrchu jamky o průměru 28 mm. Oproti kontaktní CMM metodě jde o značný krok 
dopředu. Přesnost CMM metody je značně závislá na přesné definici sítě v tvořené 
měřenými body jak uvádí Lord a Bills [20, 23] navazující na Carmignata [22]. Ale 
právě s vyšším počtem měřených bodů roste i časová náročnost CMM metody. Díky 
většímu počtu skenovaných bodů lze také věrohodněji rozlišit oblasti opotřebení 
na jamce a přesně definovat mapu opotřebení jamky s určením směru opotřebení. 
Jasně definovaná oblast opotřebení umožňuje dokonalejší rekonstrukci původního 
tvaru jamky z neopotřebené geometrie, kdy dokonalá rekonstrukce původního tvaru 
je zcela nezbytná pro věrohodnou analýzu opotřebení. Jistou výhodu optické 3D 
skenovací metody je využití specializovaného softwaru GOM Inspect 
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spolupracujícího s optickým 3D scannerem, jež značně ulehčuje práci s naměřenými 
daty a umožňuje snadné odstranění chyb vzniklých při digitalizaci měřené jamky. 
Úprava některých chyb vzniklých digitalizací nadále zvyšuje přesnost výsledné 
analýzy. 
 
Optická 3D skenovací metoda i přes značné výhody ve snímání, úpravě a rychlosti 
zpracování naměřených dat stále nedosahuje tak vysokých přesností, jež umožňuje 
správně provedené měření metodou CMM. Přesnost optické skenovací metody 
je limitována přesností optického 3D scanneru, která byla pro tuto práci stanovena 
opakovatelností měření vyhodnocené na průměru fitované koule na artikulační 
povrch nové jamky, a samotnými parametry zařízení. Výsledek analýzy opotřebení 
je dále ovlivněn převodem a úpravou dat při tvorbě objemových vzorků. Na přesnost 
analýzy opotřebení jakoukoliv metodou má nezanedbatelný vliv také stav měřené 
náhrady. Ten mnohdy ani neumožňuje přesnou analýzu opotřebeného objemu 
materiálu z důvodu nadměrného poškození extrahované náhrady či značným 
plastickým deformacím náhrady jak uvádí Teeter [16]. V porovnání s touto chybou 
je přesnost navrhované metody takřka zanedbatelná a výsledek analýzy opotřebení 
ovlivní pouze minimálně. 
 
Využití rekonstrukce původního tvaru jamky pro analýzu opotřebení s sebou nese 
řadu problémů ovlivňujících přesnost výsledků. V případě využití koule jako 
fitovaného tělesa na neopotřebenou plochu artikulačního povrchu jamky není brána 
v potaz odchylka jamky od dokonalého kulovitého tvaru fitované koule ani různá 
drsnost a vlnitost skenovaného povrchu jak uvádí Morris [21]. Ve výsledku jsou 
nepřesnosti rekonstrukce původního tvaru započteny jako součást opotřebení při 
kalkulaci opotřebeného objemu, což vede k vyšší celkové chybě metody. S rostoucím 
objemem opotřebeného materiálu se snižuje vliv nepřesnosti optické 3D skenovací 
metody na výsledky analýzy opotřebení. Z tohoto důvodu je metodika popisovaná 
v této diplomové práci zaměřena výhradně na analýzu opotřebení polyetylenových 
kyčelních kloubních náhrad, u kterých se předpokládá řádově vyšší opotřebení než 
u náhrad kovových či keramických. Výsledky validace optické 3D skenovací metody 
metodou gravimetrickou potvrzují vhodnost použití metody právě pro analýzu 
opotřebení polyetylenových náhrad. 
 
Navržená a validovaná metodika pro analýzu opotřebení extrahovaných 
polyetylenových kyčelních jamek byla aplikována na sadu třinácti jamek, z níž byla 
určena maximální hodnota lineárního a objemového opotřebení a míra opotřebení 
jamek za rok s mapou opotřebení pro jednotlivé jamky. Přestože lze hodnoty 
lineárního a objemového opotřebení většinou dát do závislosti s délkou implantace, 
tak výsledky nemusí vždy dané závislosti podléhat, protože na opotřebení mají 
nemalý vliv i faktory jako typ pacienta, aktivita pacienta, implantační technika 
a další faktory, jak uvádí Uddin [19]. Výsledky jsou značně ovlivněny i chybami při 
vyhodnocení plasticky zdeformovaných jamek či jamek s delaminovaným okrajem 
artikulačního povrchu. U výrazně plasticky zdeformovaných jamek (04A_EX 
a 09A_EX) nebylo možné použít metodu rekonstrukce původní geometrie jamky 
z neopotřebené části geometrie, protože neopotřebená oblast jamky se již nedala 
spolehlivě proložit kulovou plochou. Z tohoto důvodu byly tyto jamky porovnány 
s neopotřebenou jamkou stejné velikosti od stejného výrobce, jak doporučuje 
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Teeter [16], i přes nižší přesnost této metody oproti metodě rekonstrukce původní 
geometrie. U jamek s delaminovaným okrajem artikulačního povrchu jsou hodnoty 
míry opotřebení za rok zkresleny o delaminovaný objem materiálu a při porovnání 
s ostatními jamkami je třeba s tímto zkreslením počítat. 
 
6.2 Analýza drsnosti 
Na sadě extrahovaných jamek byla měřena drsnost artikulačního povrchu, který byl 
rozdělen do oblastí dle morfologie povrchu. Na sledovaných oblastech povrchu 
jamky byly určeny převažující mechanismy opotřebení plynoucí z naměřených dat 
na optickém profilometru. 
 
Drsnost artikulačního povrchu extrahovaných jamek naměřená optickým 
profilometrem se pohybuje od Ra 0,2 µm, ve velmi vyhlazených částech jamky, 
do extrémních hodnot drsnosti přesahujících Ra 2 µm. Extrémní hodnoty drsnosti 
byly ve většině případů způsobeny lokálním poškozením jamky, ke kterému mohlo 
dojít extrakcí jamky při revizní operaci nebo delaminací materiálu v měřené oblasti. 
Ve výsledné mapě drsnosti mohou tyto extrémy zkreslovat celkový průběh drsnosti 
pro jednotlivé oblasti povrchu jamky. Výsledné mapy průběhu drsnosti 
na artikulačním povrchu extrahovaných jamek byly orientovány tak, aby jejich směr 
odpovídal směru opotřebení, který byl určen při analýze opotřebení. Naměřené 
hodnoty drsnosti povrchu jamek byly přiřazeny k různým oblastem pozorovaným 
na povrchu dle jeho morfologie. 
 
Oblast se stopami po nástroji od výroby pozorovanou u všech extrahovaných jamek 
uvádí i Kurtz a Trommer [11, 12]. Velikost této oblasti značně závisí na úhlu 
orientace jamky při operaci, na němž je silně závislý následný průběh opotřebení 
jamky i s opotřebením oblasti se stopami po nástroji od výroby. Drsnost této oblasti 
je závislá na jejím opotřebení. Přestože se stopy po nástroji nachází primárně 
v neopotřebené části jamky, tak k určitému stupni opotřebení této oblasti dojde. 
Trommer [12] pozoroval snížení drsnosti v oblasti se stopami po nástroji z výroby 
z Ra 0,8 µm u neopotřebených jamek na hodnoty Ra 0,65 µm u opotřebených jamek. 
V této diplomové práci činila drsnost Ra, naměřená na nové jamce od výrobce Smith 
& Nephew, přibližně 0,9 µm. U většiny extrahovaných jamek bylo pozorováno 
postupné snižování drsnosti této oblasti ve směru k opotřebené části jamky. U jamek 
07A_EX, 09A_EX a 13A_EX byla drsnost této oblasti vyšší pravděpodobně 
z důvodu jiných výrobních parametrů. 
 
Oblast se stopami po nástroji od výroby u většiny jamek postupně přechází v oblast 
vyhlazenou. Vyhlazení bylo nejčastěji způsobeno kombinací abrazivního 
a adhezivního opotřebení, jak uvádí Edidin, Kurtz a Trommer [10, 11, 12]. 
Pozorované oblasti opotřebené kombinací abrazivního a adhezivního opotřebení 
vykazují nejnižší naměřené hodnoty drsnosti v porovnání s jinými oblastmi 
pozorovanými na povrchu jamky. K vyhlazení povrchu jamek přispívá také tzv. 
mikro-kontaktní únava, jejímž příkladem je mikro-pitting, jak uvádí Edidin [10]. 
Únavově opotřebené povrchy vykazují znatelně vyšší hodnoty drsnosti než povrchy 
opotřebené kombinací adhezivního a abrazivního opotřebení. Přednost únavového 
opotřebení před kombinací abrazivního a adhezivního může být zapříčiněna vyšší 
oxidací povrchové vrstvy jamky a většími kontaktními tlaky u aktivnějších pacientů. 
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Projevy pittingu u jamek ze zkoumané sady byly pozorovány u mladších pacientů 
přednostněji než u pacientů starších. Na rozmezí mezi opotřebenou a neopotřebenou 
částí jamky byly pozorovány shluky materiálu v podobě zaoblených výstupků. Tyto 
výstupky mohou být výsledkem akumulace plastického přetvoření materiálu 
v důsledku působení napětí v kontaktu náhrady a cyklického prokluzu dílů náhrady. 
Přetvořený materiál se dle charakteru struktury vytlačí z kontaktu právě do míst 
okraje kontaktu hlavice a jamky. 
 
Některé extrahované jamky vykazovaly zvrásnění povrchu v kontaktní oblasti mezi 
hlavicí a jamkou, způsobeného ve většině případů plastickou deformací jamky. 
Naměřená drsnost povrchu v této oblasti převyšovala drsnosti jiných oblastí. 
K výrazným plastickým deformacím mohlo dojít postupným akumulováním 
deformací v důsledku přetěžování implantované náhrady nad mez kluzu materiálu. 
Zkoumané množství extrahovaných jamek není dostatečné pro určení jasných 
závislostí mezi váhou pacienta a projevy plastické deformace u extrahovaných 
jamek. 
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7 ZÁVĚR 
 
V rámci této diplomové práce byla navržena experimentální metodika pro analýzu 
opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek využívající optických 
digitalizačních metod. K digitalizaci extrahovaných jamek bylo využito optického 
3D scanneru. Pomocí optické 3D skenovací metody je možné v relativně krátkém 
čase velice přesně nasnímat extrahovanou jamku a z nasnímaných dat vytvořit model 
tvořený velkým počtem bodů. Opotřebení je analyzováno z objemových vzorků 
vytvořených z digitalizovaných dat. Ke tvorbě neopotřebeného objemového modelu 
jamky je použita metoda rekonstrukce původní geometrie z neopotřebené oblasti 
na povrchu jamky. 
 
Navržená optická 3D skenovací metoda byla validována gravimetrickou metodou 
v řadě sedmi stádií opotřebení provedených u nové jamky na simulátoru kyčelního 
kloubu a následném měření opotřebení oběma metodami. Naměřené hodnoty 
opotřebení se po větší odchylce prvního stádia opotřebení dále velice dobře shodují. 
Z validace navrhované metodiky plyne její vhodnost převážně pro analýzu 
opotřebení extrahovaných polyetylenových kyčelních náhrad, kdy navrhovaná 
metodika není příliš vhodná pro analýzu opotřebení kovových a keramických náhrad 
s malými hodnotami opotřebení. 
 
Validovaná metodika byla použita pro analýzu opotřebení sady třinácti 
extrahovaných polyetylenových kyčelních jamek. Z analýzy byl pro každou jamku 
určen objem opotřebeného materiálu a maximální hodnota lineárního opotřebení. 
Z digitalizovaných dat byly vytvořeny mapy opotřebení pro jednotlivé jamky. Pro 
porovnání výsledků jednotlivých jamek bylo objemové a lineární opotřebení 
přepočteno na míru opotřebení za rok. 
 
U sady extrahovaných jamek byla měřena drsnost artikulačního povrchu pomocí 
optického profilometru. Z naměřených hodnot drsnosti byly vytvořeny mapy drsnosti 
pro jednotlivé jamky. Artikulační povrch jamek byl rozdělen na oblasti s různou 
morfologií povrchu, u kterých byl zkoumán průběh drsnosti a mechanismy 
opotřebení. Na jamkách byly pozorovány oblasti se stopami po nástroji z výroby, 
vyhlazené oblasti kombinací abrazivního, adhezivního a únavového opotřebení 
a oblasti plasticky zdeformované. 
 
Navržená metodika pro analýzu opotřebení, její validace a výsledky analýzy 
opotřebení u sady třinácti extrahovaných jamek byly ve spolupráci s Ing. Matúšem 
Ranušou publikovány formou článku ve vědeckém časopise Tribology Transactions 
(Příloha 3). 
 
Optická metoda, popsaná v této diplomové práci, skýtá potenciál pro další rozvoj 
v této oblasti. Zajímavým navázáním na tuto diplomovou práci mohou být výsledky 
analýzy opotřebení u zesíťovaných UHMWPE jamek, které v dnešní době nahrazují 
jamky z nezesíťovaného UHMWPE díky nižším hodnotám opotřebení. Díky 
univerzálnosti optické metody může být metoda také využita pro analýzu opotřebení 
polyetylenových dílů kolenních náhrad, u kterých není technika natolik zpracovaná 
jako u náhrad kyčelního kloubu. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOL Ů A VELI ČIN 
 
2D - dvourozměrný 
3D - trojrozměrný 
CCD - charge-coupled device 
CMM - coordinate measuring machine 
EX - extrahovaný 
FTIR - fourier transform infrared spectroscopy 
GUM - guide to the expression of uncertainty in measurement 
ISO - international organization for standardization 
micro-CT - micro computed tomography 
PE - polyetylen 
STL - stereolithography 
TEP - totální endoprotéza 
UHMWPE - ultra-high molecular weight polyethylene 
 
Ra (mm) - střední aritmetická úchylka profilu 
σ - směrodatná odchylka 
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