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ABSTRAKT 

Práce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části je shrnuta teorie dané problematiky. 

Zde jsou sjednoceny teoretické informace o různých možnostech jednotlivých přístupů. 

Výsledkem této části je tedy obecný souhrn teoreticky možných postupů vytvoření umělé 

kostní náhrady, kde ke každému jsou uvedeny jeho výhody a nevýhody. Teoretická část 

obsahuje také informace, které nakonec v praxi autor nevyužil. Jeho myšlenkou však bylo 

vytvořit ucelený pohled na problematiku z více úhlů pohledu. Druhá část využívá 

teoretické poznatky z předchozího souboru informací a na jejich základě definuje kroky  

potřebné k úspěšnému zvládnutí problematiky 3D tisku kosti. Třetí část se řídí pokyny 

obou předchozích a zaměřuje se na praktické zhotovení kosti a následné zhodnocení 

zvolené metody. Jsou zde probrány jednotlivé úkony, které vedly k finálnímu zhotovení 

kosti. Závěr práce je potom zaměřen na zhodnocení úspěšnosti zvolených postupů 

a doporučení pro další kroky v budoucnu.  

Klíčová slova 

3D tisk, kostní implantát, biokompatibilní materiál, 3D skenování  

 

ABSTRACT  

The thesis is divided into three main parts. The first section summarizes the theory 

of the issue. Here we are unified theoretical information about the various possibilities 

of different approaches. The result of this part is therefore a general summary of theoretical 

possible procedures of creation bone implant, where each are listed the advantages 

and disadvantages. The theoretical part also contains information that ultimately, 

in practice, the author did not use. But his idea was to create a comprehensive look 

at the issue from several angles. The second part uses theoretical knowledge 

from the previous set of information as a basis for defining the steps required 

to successfully manage the issues of bone 3D printing. The third part will follow 

the guidelines of both previous and focuses on practical making bones and subsequent 

evaluation method chosen. There are discussed various steps that led to the final 

conclusion, making bones and work is then focused on the evaluation of the success 

of selected procedures and recommendations for future action. 

Key words 

3D printing, bone implant, biocompatible material, 3D scan 
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ÚVOD 

 

K výběru této práce mě vedlo především skloubení dvou různých oborů, kterým se věnuji. 

Prvním z nich je samozřejmě technický směr, kterému se věnuji bezmála pět let 

vysokoškolského studia. Druhým je pak medicína, která za celé čtyři roky předčila má 

očekávání a stala se nedílnou součástí mého života.  

V dnešní době je medicína na velmi vysoké úrovni a myslím si, že můžeme být právem 

pyšní na to, že Česká republika patří mezi světovou elitu. Na této skutečnosti mají zásluhu 

nejen lékaři, sestry a ostatní členové zdravotnického týmu, ale také ti, kteří nejsou „vidět“ 

a přece bychom se bez jejich neustálé práce a přínosu neobešli. Těmito lidmi jsou právě 

technicky orientovaní lidé, například strojaři. Však se stačí podívat do zdravotnických 

zařízení co vše současná medicína využívá a jakých výsledků díky těmto technologiím 

dosahuje.  

V práci jsem se snažil zaměřit na kombinaci moderních technologií v technickém světě 

s do dnešního dne ne tak úplně vyřešenou problematikou v oblasti medicíny. V praxi se 

můžeme setkat s pacienty, které postihlo nádorové onemocnění kosti a po lékařské 

intervenci jim kost musela být odebrána. Stejně tak tomu může být v případě devastujících 

traumat. Mým cílem je získat pomocí zobrazovacích metod využívaných v medicíně 

vhodná data, z kterých následně vytvořím 3D model použitelný pro počítačově řízenou 

výrobu. Model je možno vyrobit různými metodami. V této práci se však zabývám 

využitím 3D tisku a výběrem vhodných materiálů. Rapid prototyping vzniklo na základě 

3D modelování a stává se čím dál tím více využívanou metodou. V současnosti je 3D tisk 

pro zdravotnické potřeby využíván pouze ze dvou procent celosvětového průmyslového 

využití této metody. Do deseti let se očekává, že investice do 3D tisku v oblasti 

zdravotnictví vzrostou na jednu pětinu všech investic do průmyslového 3D tisku [32]. 

Výhoda této metody tvorby jak prototypů tak i funkčních konečných dílů je v tom, že zde 

odpadá nutnost pracovat s technickou dokumentací a je poměrně jednoduché vyrobit 

i tvarově velmi složitou věc.  

Mimo již výše zmíněných zobrazovacích metod je možné získat data pomocí dalších 

metod reverzního inženýrství jakou je například 3D skenování. Tato metoda je však 

pro praxi těžce využitelná, neboť je těžké vytvořit model z vyňaté kosti, která bude 

obsahovat velké množství dalších struktur (úpony svalů, vazivo) a bude určitým způsobem 

deformována, ať už z traumatického a nádorového postižení, nebo následkem operace. 

Přesto je tato metoda v práci využita k získání dat pro další využití a srovnání s metodou 

CT. 

Ze získaných a následně upravených dat je v praktické části této práce popsána modelace 

3D objektů kostí, které jsou následně vyrobeny využitím 3D tisku, konkrétně metodou 

Fused deposition modeling. 
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1 PROBLEMATIKA NÁDOROVÉHO POŠKOZENÍ A TRAUMAT 

KOSTÍ 

Kosterní soustava je základní složkou pohybového aparátu člověka. Společně se svaly 

a šlachami umožňuje pohyb. Mezi další funkce řadíme funkci opěrnou, tedy možnost 

vzpřímeného postoje a typického tvaru lidského těla a také funkci ochranou - kosti 

hrudníku a kosti lebky chrání nejdůležitější orgány našeho těla. Neopomenutelná je také 

funkce krvetvorná. V dětském věku má dřeň většiny kostí schopnost tvořit z kmenových 

buněk buňky červené a bílé krevní řady a také krevní destičky. V dospělém věku je tato 

schopnost zachována hlavně v kosti pánevní a hrudní [13]. 

V případě poškození kosti, které může být charakteru nádorového, traumatického 

či zánětlivého, pak může docházet ke snížení nebo úplné ztrátě výše uvedených funkcí.  

Taková postižení významně ovlivňují kvalitu života pacientů. Proto je důležitá rychlá 

diagnóza a účelná terapie. Jednou z metod řešení tohoto problému by mohla být právě 

náhrada části kosti umělými materiály, kterou se tato práce zabývá. 

 

1.1 Nádorová poškození kostí 

Nádorová onemocnění jsou jedním z nejzávažnějších problémů současné medicíny. 

U dospělých jedinců obsazují již druhou příčku v příčinách úmrtí. V průběhu života 

vznikne nejméně jedno nádorové onemocnění u každého třetího obyvatele České 

Republiky a každý čtvrtý obyvatel této země na maligní chorobu zemře [7]. Incidence této 

problematiky stoupá v lineární závislosti s postupným prodlužováním průměrné délky 

života obyvatelstva.  

Definice nádorového bujení není úplně jednoduchá. Přesto nádor můžeme definovat jako 

de novo vytvořenou masu tkáně, jejíž růst přesahuje anatomické a funkční potřeby tkáně 

normální a pokračuje i poté, co příčiny vyvolávající nádorové bujení přestaly působit [11]. 

 

Obrázek 1  RTG předloktí u pacienta s osteosarkomem distální části os radii [Ortop. klinika FN USA]. 

Slovo masa je zde uvedeno záměrně, neboť nově tvořený útvar postrádá jakékoli 

uspořádání. Na jeho vzniku se podílejí genetické a regulační změny, které způsobí chyby 

v řízení dělení a přirozeného zániku buněk [8]. 
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Nádory můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. První skupinou jsou nádory benigní, 

které rostou pomalu a způsobují útlak okolních struktur. Jsou také ohraničené a nezakládají 

dceřiná ložiska – metastázy. Kromě již zmíněného útlaku nezpůsobují svému nositeli 

vážnější problémy. 

Druhou skupinou jsou nádory zhoubné, tedy maligní. Tento typ naopak roste velmi rychle, 

infiltrativně a dediferencovaně. Tento typ zakládá dceřiná ložiska i velmi vzdálené svému 

primárnímu místu. Za velmi klíčový okamžik v terapii pacienta postihnutého nádorovým 

onemocněním je tedy rozpoznání o jaký typ nádorového onemocnění jde [12]. 

Nádory kostí patří mezi vzácnější tumory, jejich vážnost a medicínský význam však 

zvyšuje fakt, že některé z nich patří mezi nejzhoubnější nádorové afekce vůbec. Důležitost 

této problematiky tkví také v tom, že nejčastěji postiženými jsou mladí lidé. Uvádí se, 

že až 60% kostních nádorů je diagnostikováno právě u mladistvých. V dospělém věku 

pacientů se setkáváme spíše se sekundárními ložisky - kostními metastázemi. 

Opomíjet benigní formy nádorů je nevhodné, neboť i ty mohou být příčinnou velmi 

závažných změn pohybového aparátu.  Nádor může postihnout prakticky kteroukoliv kost, 

nejčastěji však bývají postiženy kosti v okolí kolenního kloubu a to až v 80 % případů [8]. 

Kostních nádorů existuje poměrně velké množství typů. Proto budou v následujících 

řádcích uvedeny pouze ty nejvýznamnější druhy. Prvním z nich je osteom, který postihuje 

obličejové kosti a kosti lebky. Jedná se o benigní nádor, který svou polohou může 

způsobovat útlak okolních struktur a následné postižení různých funkcí našeho těla jako je 

porucha zraku, či útlak mozkových struktur s neurologickým deficitem. Mezi maligní 

nádory můžeme zařadit například osteosarkom, který se vyskytuje u mladých lidí do 20 let. 

Nachází se především v dlouhých kostech. Drtivá většina se vyvíjí z dřeňové oblasti odkud 

se infiltrativně šíří do povrchových struktur. Pokud se povrchové struktury zcela rozruší, 

nádor pokračuje invazí do měkkých tkání.  Kost je v místě nádoru objemnější [12]. 

Chondrosarkom je další maligní nádor, který ve většině případů vzniká po dvacátém roku 

života. Postihuje především pánevní kost, stehenní kost a oblast ramene. 

Typickým nálezem jsou chrupavčitá ložiska, která destruují původní kost [8]. 

Dalším nádorem objevujícím se po dvacátém věku života je obrovskobuněčný nádor. 

Tento typ nádoru je velmi agresivní a způsobuje značné osteolytické poškození kosti. 

V případě této diagnózy je nutné počítat s vysokou pravděpodobností recidiv a i když je 

nádor v 95% benigní, je možné, že přejde na nádor maligní [8]. 

 

1.2 Traumatická a ostatní poškození kostí 

Nejčastěji se lékaři v praxi setkávají s poškozením kostí, které nejsou onkologického 

původu. Mezi taková poškození jsou zařazeny zlomeniny, osteomyelitidy nebo také 

artrózy.  

Zlomeniny vznikají působením dostatečně velké síly, která způsobí porušení celistvosti 

kosti. Dělí se podle příčiny na patologické, únavové a traumatické. Patologické zlomeniny 

mohou vznikat již při působení malých sil. Příčinou patologické zlomeniny je porušení 

kostní struktury patologickým procesem, kterým může být osteoporóza, kostní cysty nebo 

výše zmíněné nádorové postižení. Únavové zlomeniny vznikají na podkladě dlouhodobého 

přetěžování skeletu. Velmi často jsou diagnostikovány v oblasti nohy u běžců, tanečníků 

nebo vojáků při dlouhých pochodech. 
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Nejčastější příčinou zlomeniny je trauma. Tedy působení velkých sil v různých směrech 

na kost. Podle působení sil vznikají různé druhy typických fraktur. Jejich detailní rozdělení 

by bylo nad rámec potřebných znalostí této práce. Proto jsou zde uvedeny jen základní 

informace. Zlomeniny jsou děleny podle lomné linie na příčné, kdy je lomná linie kolmá 

k podélné ose kosti. Šikmé, kde je úhel mezi linií lomu a osou menší jak devadesát stupňů. 

Spirální, které svým vzhledem připomínají závit šroubu a nakonec podélné, jež mají linii 

lomu rovnoběžnou s podélnou osou. Dále zlomeniny dělíme podle počtu úlomků 

na dvou-, tří-, čtyřúlomkové a tříštivé. Dle typu zlomeniny pak volí lékař nejvhodnější 

metodu řešení. Při velkých traumatických změnách dané kosti a zachovalých měkkých 

tkání je možné, že chirurg zvolí ablační řešení. V takovém případě by následovala možnost 

nahrazení kosti umělou tkání [15]. 

Artrotické změny jsou spíše postižením synoviálního kloubu než kosti samotné. 

Kvůli následnému řešení těchto změn je však důležité i tyto patologie do této kapitoly 

zahrnout. K jejich významnosti přispívá také vysoká incidence, průměrně každý osmý 

člověk trpí těmito změnami. Osteoartróza je nezánětlivé onemocnění, při kterém dochází 

k postupné destrukci chrupavčité části a tím k vzniku určitých erozí na povrchu styčných 

ploch. To způsobuje obtížné pohyby doprovázené bolestivostí. Velmi častou metodou 

řešení tohoto problému je chondroplastika, při které se ošetřuje místo poškození 

chrupavky. Další možností je artrodéza kloubu, která znemožňuje pohyb a omezuje tak 

pacienta [16]. 

Osteomyelitida je hnisavý zánět kosti, který způsobují bakterie. Problémem nechirurgické 

léčby je obtížná dostupnost léčiva, konkrétně antibiotik, do kostí. Hromadící se hnis v kosti 

utlačuje tenkostěnné cévy a způsobuje nedokrvení a následnou nekrózu (odúmrť) dané 

oblasti kosti. Postupem času dojde k takovému narušení kosti, že se hnis provalí skrze kůži 

ven a vznikne píštěl. Bez chirurgické terapie je tedy stav téměř neřešitelný a vzniká hrozba 

celkové sepse organizmu. Chirurg je nucen odstranit nekrotickou část kosti a postižené 

místo vyčistit. Následná rekonstrukční chirurgie nastává až po zaléčení zánětu [8]. 

1.3 Možnosti současného řešení poškození kostí 

V případě nádorového onemocnění  se až do 70. let nádory kostí řešily ablačními 

operacemi. Ablací je myšleno buď celé odnětí kosti, tedy exartikulace, nebo ještě 

radikálnějším zákrokem, kterým byla amputace. I přes rychlý zásah do této doby umřelo 

80%  pacientů s osteosarkomem. Teprve až s příchodem chemoterapie se prognóza 

pacientů výrazně zlepšila. Také využití radioterapie vedlo k obrácení poměru 

od amputačních ke končetinu zachraňujícím výkonům [9]. 

V dnešní době je tedy na rozhodnutí chirurga jak radikální operace bude. Becker [9] uvádí, 

že obecně existují čtyři možné excize. První z nich je intralézionální excize, která se 

provádí spíše v paliativních indikacích. Další možností je marginální resekce, kdy se 

odstraní pouze nádorem postižená část kosti. Nevýhodou této metody je riziko ponechání 

nádorových buněk v těle pacienta a následná zvýšená šance recidivy. Široká resekce je 

metoda, kdy chirurg společně s nádorem odstraní i pěticentimetrový kus zdravé kosti 

pro snížení rizika již výše zmíněných recidiv [9]. 

Při radikální resekci je nádorem postižený kompartment celý odstraněn. U resekce se pak 

rozlišuje, zda-li resekované místo chirurg přemostí či se rozhodne pro variantu 

bez přemostění. Druhý případ je možný u odstranění části pánevní kosti, kosti lýtkové 

nebo u resekce jednotlivých žeber. Pokud se chirurg rozhodne daný defekt kvůli zachování 

funkčnosti přemostit, může využít endoprotézy. V takovém případě se většinou jedná 
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o dlahovou osteosyntézu. Další variantou je využití kostního štěpu dárce nebo implantací 

autologní náhrady, kdy se například přemístí pacientova lýtková kost s cévní stopkou 

na místo defektu kosti pažní, vřetenní či loketní [9]. 

Při úrazovém poškození kosti se postup od onkologického řešení značně liší. 

Terapeutických metod je obrovské množství, proto zde budou uvedeny pouze ty 

nejčastější. V případě jednoduchých zlomenin bez dislokace se postupuje pouze 

imobilizací daného místa. Pokud dojde u zlomeniny k dislokaci kostí, je nutná nejprve 

repozice a následně dochází k fixaci v požadovaném držení.  Další možností je zajištění 

správné pozice kostí pomocí tzv. zevního fixátoru. Tato metoda využívá vnější fixační 

aparát, nejčastěji zevní kovovou konstrukci. K této konstrukci je kost připevněna pomocí 

fixačních šroubů, které drží správné postavení úlomků [10]. 

Velmi často využívanou metodou v řešení traumat je nitrodřeňová fixace, kdy se do kosti, 

konkrétně do dřeňové části, zavede několik elastických drátů. Výhoda tohoto principu je 

v miniinvazivním zákroku, kde dochází pouze k malému naříznutí kůže a skrze tento otvor 

jsou zavedeny zmíněné dráty. Dalším pozitivem je minimální poranění cévního zásobení 

kosti. Proto se tato metoda užívá s výhodou u dětí. Posledním zde uvedeným řešením 

traumat kosti je dlahová osteosyntéza. Tato metoda využívá přemostění zlomeniny pomocí 

kovové dlahy, která je ke kosti připevněna pomocí několika šroubů. Nevýhodou je větší 

incize a následná další operace pro vyjmutí cizího materiálu [10]. 

 

Obrázek 2  Nezdařená léčba osteosarkomu se vznikem deformity zápěstí [Ortop. klinika FN USA]. 

U některých zlomenin dochází k tak velkému poškození, že žádná z výše uvedených metod 

nemá své uplatnění. Příkladem může být pád z velké výšky na nohy, kdy dochází téměř 

k úplnému rozdrcení patní kosti. Chirurgickým řešením je odstranění celé kosti a její 

náhrada až v druhé době. Obdobně tomu může být u kosti hlezenní či čéšky.  

U artrotických změn je jedním z možných řešení také odstranění celého kloubního spojení. 

V takovém stavu se v některých případech pacient ponechá. Další možností je možné 

implantace materiálu z tuku nebo vaziva. Nejlepším řešením se zdá být náhrada umělým 

kloubem - endoprotézou [16]. 

Při některých výše uvedených terapeutických zásazích ze strany lékařů však dochází 

ke snížení funkčního stavu. Výsledkem tedy může být, že dotyčný je schopen omezeného 

pohybu, nebo je pohyb v místě poškození zcela znemožněn. Příkladem může být artrodéza, 

kdy dochází ke znemožnění pohybu srůstem kostí nebo jejich mechanickým spojením 

pomocí hřebu a šroubů. Metoda využívající 3D tisku částí lidských kostí je velkým 

potenciálem pro úspěšnější řešení poškození kostí, při které by nedocházelo k omezení 

funkčnosti končetiny a tím se zvýšila kvalita života pacienta [14].  
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2 STAVBA A FUNKCE KOSTI 

Pochopení stavby a funkce kosterní soustavy považuji za důležitou část, neboť nám 

poskytne potřebné znalosti pro následnou tvorbu kostí umělých.  

Kostra tvoří pevnou a pohyblivou oporu našeho těla. Nazýváme ji pasivním pohybovým 

aparátem, neboť se účastní pohybu, ale aktivní hybný systém představuje svalstvo, které by 

bez pevné opory neplnilo svoji funkci. Jak bylo uvedeno v úvodu předchozí kapitoly, 

některé struktury lidské kostry plní funkci ochrannou. Jako významnou funkci je důležité 

zmínit i depozitum minerálů, které tělo využívá pro metabolismus. Červená dřen kostního 

sytému je krvetvorný orgán. Naopak žlutá kostní dřeň je významnou energetickou zásobou 

díky tukovým buňkám [18]. 

Kostní tkáň je společně s vazivovou tkání a chrupavkou řazena mezi pojivové tkáně. 

Od těchto tkání se liší především tvrdostí a pevností. Tyto rozdíly nastávají díky odlišné 

stavbě tkáně, tedy buněk a mezibuněčné hmoty, mineralizaci a osifikaci. Stavba kosti je 

poměrně složitá. Povrch kosti obklopuje okostice, která se nalézá na většině plochy kosti, 

tedy mimo plochy kloubní. Okostice – periost je tuhá vazivová blána, která je pomocí 

vazivových vláken připojena ke kompaktě. Pomocí vazivových vláken vstupují 

do kompakty také nervy a cévy. Spojení periostu ke kosti není homogenní. V místech 

úponů šlach a vazů  lne ke kosti velmi pevně, jinde lze poměrně snadno sloupnout. 

Pokud k takovému stavu dojde, přeruší se cévní zásobení příslušného okrsku kosti a díky 

již výše zmíněné inervaci dochází k velké bolestivosti [17]. 

 

Obrázek 3 Stavba kosti [m]. 

Kost je tedy tvořena dvěma základními formami kostní tkáně. První z nich je právě 

kompakta, která u člověka tvoří kost lamelární. Lamelární z toho důvodu, že je 

charakteristicky uspořádaná do souběžných lamel. Druhou formou je spongióza, jež tvoří 

trámečky, které jsou uspořádány buď zcela nepravidelně, nebo získávají v průběhu života 

určitý směr.  Vlivem mechanického zatěžování jsou soustředěny do určitých trajektorií, 

které napomáhají lepším mechanickým vlastnostem. Jako příklad je možné uvést kost 

holenní, která je schopna v podélné ose vydržet zatížení i 1 350 kg. V kolmém působení je 
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zatížení už jen poloviční a nejmenší zatížení vydrží kost dlouhého typu na krut – řádově 

v desítkách kilogramů [l]. Tyto hodnoty získáme z fyziologické kosti. Při některých 

patologiích se údaje budou značně lišit a budou dosahovat daleko nižších hodnot. 

Uspořádání do trámců se nazývá kostní architektonika a lze si ji jednoduše představit jako 

ocelové vzpěry nosných sloupů. Mezi těmito trámci vznikají prostory, které vyplňuje 

kostní dřeň [17, 18, 19]. 

Složení kosti odpovídá jejím mechanickým vlastnostem. Kost je tvořena buňkami 

a mezibuněčnou hmotou. V buněčném zastoupení jsou zde osteoblasty, které mají 

schopnosti budovat kostní tkáň. Naopak osteoklasty jsou buňky, které kostní tkáň 

resorbují. Zvýšenou činností osteoklastů, nebo naopak sníženou činností osteoblastů pak 

dochází k úbytku kostní matrix a vzniká osteoporóza, která může vést k patologickým 

zlomeninám. Mezibuněčná hmota je tvořena organickou a anorganickou složkou. 

Do organické složky řadíme kolagenní vlákna a proteoglykany. Ty dodávají kosti 

potřebnou elastičnost. Tvrdost naopak dodává anorganická část, která obsahuje ionty 

převážně vápníku a síry jež tvoří krystalky hydroxyapatitu. Hydroxyapatit dodává kosti 

tvrdost a křehkost a je potenciálním materiálem pro tvorbu umělých náhrad. S věkem 

člověka se složení kosti mění. V mladém věku je kost elastičtější, ve stáří naopak ubývá 

organické složky a kost se svými vlastnostmi blíží k vlastnostem hydroxyapatitu [A]. 

 

Tabulka 1  Změny limitních hodnot zátěže u femuru v závislosti na věku [dd].  

 
Věk (roky) 

10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 

Tah [MPa] 114 123 120 112 93 86 86 

Tlak [MPa] - 167 167 161 155 145 - 

Ohyb [MPa] 151 173 173 162 154 139 139 

Krut [MPa] - 57 57 52 52 49 49 
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3 PŘEHLED ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ 

Aditivní technologie je moderní metodou, která vznikla na základech 3D modelování. 

Je tedy závislá na vývoji hardware a software. Pojem aditivní přesně vyjadřuje o jaký 

proces se jedná. Podstatou je opakované nanášení jednotlivých vrstev materiálu 

o konstantní tloušťce na sebe, čímž se ve výsledku vytvoří zadaná součást [1]. Toto je 

nejvýznamnější rozdíl od metody subtraktivní, kdy se materiál nenanáší ale naopak se 

odebírá ve formě třísky – CNC obrábění [4]. 

Myšlenku 3D tisku využívá rapid prototyping (RP, rychlé zhotovení prototypu), 

jehož cílem je vytvoření fyzické součásti či sestavy. Data pro vytvoření součásti jsou 

dodávána buď skrze systém CAD, nebo jsou získávána pomocí reverzního inženýrství, 

o kterém se pojednává v páté kapitole. Díky RP je navržení výrobku daleko rychlejší než je 

tomu u běžných metod. Odpadá nutnost vytvářet složitou technickou dokumentaci, 

protože CAD systém je schopen poskytnout všechny potřebné informace a následně tato 

data sdílet v rámci kooperace [1]. 

I přes to, že je tato metoda poměrně nová, zaujímá ve výrobní oblasti čím dál větší místo. 

Již výše zmíněné výhody dávají velký potenciál k novým možnostem využití, které nejsou 

do dnešní doby dostatečně prozkoumány. V současnosti je jako dominantní metoda 

využívána především v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také ve spotřebním 

průmyslu a ve zdravotnictví [1]. 

RP technologie se začleňuje do vývoje implantátů, např. protetických pomůcek, kloubních 

náhrad, nejrůznějších dlah a také technického vybavení lékařů. Tím, že se RP opírá 

o počítačové modelování a také díky rychlosti výroby prototypu je umožněno konstruovat 

individuální náhrady. Další oblastí v medicíně, kde se dá aditivní technologie použít je 

plánování operací [2]. 

Zmíněný název prototyping by mohl svádět k myšlence, že je touto technologií možno 

vyrábět pouze prototypy, které nesplňují vlastnosti konečných výrobků. RP využívá mnoho 

metod a také poměrně velkou škálu materiálů, které jsou schopny vyhovět i velmi přísným 

kritériím. Vzniklá součást může být dle zvolené metody vytvořena z vosku, termoplastu, 

pryskyřice nebo kovového prášku. Jednotlivé technologie jsou v následujících řádcích 

popsány [1]. 

 

Rozdělení současných technologií 

Postup při výrobě součástí technologiemi RP je stejný a v obecné rovině je následující: 

 vytvoření prostorového modelu výrobku, 

 pomocí speciálního softwarového vybavení vytvoření řezů součásti v rovinách 

vzdálených od sebe 0,05 až 0,2mm (v závislosti na zvolené technologii 

a požadované přesnosti výrobku), 

 ze získaných dat vytvoření řídících údajů, 

 výroba součásti. 
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3.1 Technologie využívající fotopolymery 

Prototypy většinou vznikají v nádobě s pryskyřicí, která je v kapalné formě a právě 

pod hladinou dochází k vytvrzení jednotlivých vrstev. Po vytvoření vrstvy se podstavec 

s materiálem posune o určitou hodnotu níže a dochází k vytvrzení další vrstvy. 

Tento proces se neustále opakuje až do doby úplného vytvoření požadovaného tvaru. 

Po skončení výrobního procesu je zbylý materiál odveden a je možné ho využít pro další 

výrobu. Rozdíly v jednotlivých metodách spočívají v typech laseru, optické soustavy 

a mechanismu pohybu [1]. 

3.1.1 Stereolitografie 

SLA vznikla jako jedna z prvních metod rapid prototyping. Její předností je vysoká 

přesnost, která dosahuje hodnot okolo 0,05 mm až 0,2 mm na 100 mm délky prototypu [1]. 

V procentuálním vyjádření to znamená přesnost větší než 99,8 %. Díky těmto vlastnostem 

je umožněno vyrábět například modely s malými otvory nebo jakékoliv přesné detaily. 

Metoda Stereolitografie se zatím nejvíce využívá v automobilovém průmyslu a sestává 

ze třech základních částí, kterými jsou počítač s řídící jednotkou, dále pak pracovní 

komora a laserový systém [3]. 

 

Obrázek 4 Stereolitografie [n]. 

V pracovní komoře je umístěna nosná deska, na které dochází k tisku součásti. Ta koná 

pohyb ve směru Z, tedy vertikálním. Tyto pohyby plní příkazy řídící jednotky. 

Nosná deska je ponořena v médiu, kterým je epoxidová pryskyřice. Výkonným článkem 

celé soustavy je plynný (argonový a heliumkadmiový
[3]

) nebo pevnolátkový (Nd:YAG
[3]

) 

laser, který je pomocí soustavy čoček a zrcadel usměrněn do požadovaného paprsku. 

Jakmile je jedna vrstva vytvrzena, posune se nosná deska o určenou tloušťku (0,05–

0,15 mm) níže  a dochází k tisku další vrstvy. Aby se vyrovnaly nepřesnosti nanášením 

fotopolymeru, je nutné před osvitem každé vrstvy přejet hladinu stíracím nožem [1]. 

Před zahájením je důležité zkontrolovat možné chyby, například špatně nadefinované 

hrany nebo díry v modelu. Následně se vybere nejvýhodnější poloha modelu a celý proces 

může začít. Pro lepší kvalitu tisku jsou během jednotlivých operací vytvářeny podpory. 

Jsou vyrobeny ze stejného materiálu jako prototyp a po jeho vytisknutí jsou odstraněny. 
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Na konci následuje úprava povrchu včetně opracování v UV komoře, kde se povrch 

sjednotí a je zde možné i nanést barvu. Tím, že je po celou dobu procesu prototyp ponořen 

v tekutém médiu je nezbytné provést sušení. Tuto nevýhodu vyvažuje možnost zhotovení 

poměrně rozměrných modelů o dobré jakosti povrchu a široký výběr použitelných 

materiálů [1, 3]. 

Stereolitografie byla uvedena v článku vědeckého týmu vedeného Paulem D'urso jako 

metoda vhodná pro kranioplastiku. Tým vytvořil skupinu 30 pacientů, která podstoupila 

chirurgický zákrok, při nímž jim byla úspěšně aplikována umělá náhrada lebky [44]. 

 

3.1.2 Solid Ground Curing - SGC 

Neboli metoda oříznutí nanesené vrstvy patří, stejně jako SLA, do skupiny technologie 

na bázi fotopolymerů, a proto je princip velmi podobný. Hlavním rozdíl tkví v tom, 

že u SGC je nanesená vrstva materiálu vytvrzena celá najednou [3]. 

Metoda byla vyvinuta izraelskou firmou Cubital Inc. už v 80. letech 19. století. 

Stroj disponuje počítačem se softwarem s názvem Cubital’s Solider DFE (Data Front 

End [21]). Tento program využívá CAD soubory v STL formátu a je schopen v nich 

vyhledat a odstranit chyby. Dalším krokem je virtuální rozřezání modelu na jednotlivé 

vrstvy, které využívá pro zařízení negativních šablon [3]. 

 

Obrázek 5 Solid Ground Curing [o]. 

Jakmile jsou data zpracována, dojde k nanesení speciálního toneru ionografickým 

procesem na šablonovou desku. Tím je vytvořen obraz prvního řezu. Druhým krokem je 

nanesení tenké vrstvy fotopolymeru na pracovní desku. Již připravená šablonová deska 

je umístěna nad vrstvu pryskyřice a po krátkodobém (několik vteřin) působení kolimované 

UV lampy o výkonu 4 kW je pryskyřice vytvrzena. Záření z UV lampy prochází skrze 

šablonu a tím je zajištěno vytvrzení jen těch míst, které jsou osvíceny. Nanesená vrstva 

pryskyřice je ale větší než vrstva konečná. Nevyužitý materiál je následně odstraněn 

pomocí vakuového vysavače. Do vzniklých děr je naplněn roztavený výplňový vosk, který 

slouží jako podpora pro další vrstvy. Po rozprostření vosku do všech míst, kde byl odsát 

fotopolymer, dochází k jeho chladnutí, aby se vytvořila hmota o pevném skupenství. 
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Tato vrstva je potom odfrézována na požadovanou tloušťku a celý proces se opakuje. 

U některých typů 3D tiskáren (SGC 5600) je přidán ještě jeden krok. Speciální podélná 

UV lampa provede závěrečné vytvrzení pro dosažení kvalitnějších výsledků [1, 3]. 

V průběhu celého procesu vznikaly v různých místech voskové podpory, které je nutné 

odstranit. To se uskutečňuje ponořením součásti do kyseliny citronové, která je schopna 

vosk rozpustit [1]. 

Využití je obdobné jako u metody SLA. Velký význam nabývá v medicíně, 

například pro výrobu zakázkových protéz a chirurgických pomůcek [1]. 

Udávané výhody dle Chee Kai. Chua jsou následující [21]: 

 díky vytvrzování celé vrstvy najednou je proces až 8x rychlejší než u předchozí 

metody, 

 využití vosku jako podpor je výhodnější, neboť zde není nutnost upravovat povrch 

po odstranění podpor ze stejného materiálu jako u SLA metody, 

 možnost najít a odstranit chyby v modelu, 

 minimální smrštění a vysoká pevnost a stabilita součásti, 

 nejsou produkovány žádné nebezpečné plynné látky. 

Nevýhody jsou [1, 3, 21]: 

 usazeniny vosku v rozích a štěrbinách, 

 hlučnost zařízení, 

 poměrně velké množství odpadu (kvůli frézování), 

 velké rozměry zařízení. 

 

3.2 Technologie na bázi práškových materiálů 

Následující dva typy rapid prototyping spadají do společné kategorie, jež využívá jako 

výchozí materiál jemný prášek. Některé z uvedených metod mohou svým procesem 

připomínat metody uvedené výše. Např. technologie SLS využívá laser stejně jako SLA. 

3.2.1 Selective Laser Sintering 

Metoda SLS, v překladu selektivní slinování materiálu laserem, spočívá stejně jako jiné 

metody RP ve vytváření vrstev nanášením materiálu ve formě prášku. Nanášený materiál 

je ve formě velmi malých částic (menších než 0,1 mm) uložen v zásobníku vedle vlastní 

pracovní komory. Do ní je dopravován pomocí válců a tam je ohříván na teplotu několika 

stupňů pod bod tání. Samotné natavení pak provádí CO2 laser, pomocí kterého dojde 

ke slinování vytvářené plochy. Teplotou tání je zajištěno, že se právě spékaná vrstva spojí 

s vrstvou předešlou. Důležité je správné nastavení laseru, aby nedocházelo k tání prášku 

v místech, kde je to nežádoucí. Po vytvoření tenké plochy je nosná deska posunuta 

o tloušťku jedné vrstvy dolů [1, 3]. 
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Nenatavený okolní prášek slouží jako podpora a po dokončení tisku je pomocí tzv. Break-

out station [21] roztřízen skrze síto a dopraven do integrované recyklující stanice. 

Ta vytvoří směs recyklovaného a nového prášku, kterou je možné opět použít. Tím se 

snižují odpady a zvyšuje se využitelnost použitého materiálu [1, 3]. 

 

Obrázek 6 Selective Laser Sintering [p]. 

Během slinování se udržuje ochranná atmosféra, kterou tvoří inertní plyn – obvykle dusík. 

Tu vytváří dusíkový generátor. Výhodou této metody je možnost zpracovávat velké 

množství materiálů. Nejčastěji se jedná o plast, kov, termoplasty plněné skelnými vlákny, 

pryž, keramiku, polykarbonát, polyamid, polystyren nebo speciální písek. Teoreticky lze 

ale touto metodou zpracovat všechny teplem tavitelné materiály [3]. 

Dle použitého materiálu lze rozlišovat metody [1]: 

 Laser Sintering – Metal, 

 Laser Sintering – Plastic, 

 Laser Sintering – Ceramic, 

 Laser Sintering – Foundry Sand (slévárenský písek). 

Zařízení pracuje s daty ve formátu *.stl, ale je možné vkládat i jiné formáty, které je nutné 

pomocí speciálních modulů upravit. SLS stroje využívají software Vanguard 

nebo Vanguard HS [J], díky nimž je model rozřezán na jednotlivé vrstvy. V těchto 

vrstvách je následně vytvořena trajektorie pro laser. Programování podpor není snahou 

software, protože podpory jsou tvořeny pasivně pomocí nespečeného prášku [1]. 

Na závěr výrobního cyklu je nutné nechat součást vychladnout. Až poté je možné ji 

vyjmout a zahájit dokončovací operace. Jednou z nich je odstranění přebytečného prášku. 

Další jsou povrchové úpravy jako je obrábění, broušení, leštění, atp. [3]. 

Díky široké škále použitelných materiálů má tato metoda obrovské uplatnění. Pomocí ní je 

možno vyrábět nástroje, formy, jádra s chladícími kanálky, atp. [1]. 

Mezi další výhody metody SLS patří velmi dobrá pevnost, výroba bez nutnosti stavby 

podpor a propracovaný software, který nabízí sofistikované použití. Nevýhodou je 
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obdobně jako u metody SGC prostorová a energetická náročnost a horší kvalita povrchu, 

která se odvíjí od velikosti zrn použitého prášku [1, 3, 21, J]. 

Velmi podobnou metodou, jako je metoda SLS, je technologie EBM – z angličtiny tedy 

Electron Beam Melting. Jak anglický název napovídá, práškový materiál je natavován 

pomocí elektronového paprsku, což je hlavní rozdíl od metody SLS. Proces probíhá 

ve vakuu, čímž jsou zabezpečeny stabilní podmínky pro výrobu. Nevýhodu je možnost 

použití pouze některých druhů kovových prášků [4]. Snad jedinou firmou využívající tuto 

technologii je společnost Arcam, která původně využívala pouze titanové prášky. V dnešní 

době pracuje také s kobalt-chromovými materiály [L]. 

Mimo laserovou a elektronovou technologii je možné využít také technologii SMS, 

pracující s infračerveným světlem. Protože se zde nedosahuje tak vysokých teplot, je  zde 

možné zapékat pouze nekovové materiály, například polymery [4]. 

 

3.2.2 Direct Metal Laser Sintering 

DMLS je metoda, která taktéž pracuje s prášky. V tomto případě se jedná pouze o prášky 

různých kovů. O této vlastnosti vypovídá sám název metody, tedy přímé laserové spékání 

kovu. Dle použitých kovů a nastavení výrobních parametrů je možné dosáhnout vyšší 

pevnosti dané součásti, než kterou by získala odléváním či kováním. Dále lze ovlivnit 

pórovitost, která by mohla být s výhodou využita k vytvoření umělých náhrad kosti [3]. 

Příkladem zařízení umožňující výrobu kovových součástech touto technologií je tiskárna 

EOSINT M 280 [K]. Pro pochopení značí písmeno M v názvu metal, tiskárny 

s označením P využívají plast a S zase písek. Všechny systémy EOSINT sdílejí identický 

software, který umí využít importovaná CAD data. Software je dle informací [1] velmi 

jednoduchý v používání a dokáže zkontrolovat správnost dat. Pomocí grafického rozhraní 

je možno nadefinovat typy podpor a určit tloušťku výrobních vrstev, která ovlivňuje jak 

kvalitu výsledného výtisku tak i výrobní čas. Po zadání těchto parametrů si software sám 

virtuálně rozřeže součást na počet potřebných řezů a odešle je jako soubor řídících příkazů 

k tisku, které řídí laser (jeho trajektorii a zaostření) [1, 3]. 

 

Obrázek 7 EOSINT M280 [q]. 

V pracovní komoře je ocelová platforma, na které probíhá tisk. Zařízení dávkující materiál 

nastaví ze zadaných parametrů potřebnou vrstvu prášku. Laser nataví prášek, přičemž 
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dochází k roztavení i nižší vrstvy. Po ukončení působení laseru místo tuhne do pevného 

skupenství. Ocelová platforma, jakož to pracovní deska odvádí spékáním vytvořené teplo. 

Tím dochází k rychlému chladnutí. Aby nedocházelo k oxidaci použitých materiálů, 

bývá i zde velmi často využívána možnost vytvoření ochranné atmosféry pomocí 

generátoru dusíku nebo argonu [3]. 

V průběhu tvorby součásti je nutné stavět podpory, které jsou tisknuty ve stejných vrstvách 

jako součást. Požadavky jsou kladeny nejen na druh použitého materiálu ale také na kvalitu 

laseru, který svými vlastnostmi ovlivňuje samotné spékání. Laser se pohybuje v osových 

souřadnicích X a Y. V ose Z, tedy ve směru vertikálním, se pohybuje ocelová platforma 

s každou novou vrstvou u její tloušťku [1]. 

Materiál, který se při výtisku součásti nepoužil je z 98 % znovu využit. Tím se zvyšuje 

ekonomická i ekologická úroveň. Po ukončení tiskových operací jsou nezbytným krokem 

dokončovací operace, při kterých se odstraňují podpory a upravuje se dle požadavků 

povrch výtisku [1, 3, 4]. 

Mezi nejčastěji používané materiály patří [1]: 

 titan EOS Ti 64, 

 kobalt Chrom EOS CC MP1, 

 ocel DS 20, 

 slitina bronz-nikl DM 20, 

 martenzitická a korozivzdorná ocel. 

 

3.3 Technologie na bázi tuhých materiálů 

Poměrně odlišnou skupinou, od dvou výše uvedených, je skupina technologií využívající 

základní materiál v tuhé formě. Protože je ale potenciál pro využití v 3D tisku kosti nízký, 

budou některé následující metody popsány velmi stručně.  

3.3.1 Laminated Object Manufacturing 

LOM metodu lze jednoduše definovat jako metodu laminovací, která využívá modelovací 

materiál v tuhé formě v podobě tenkých folií. Jejich tloušťka je zároveň také tloušťka jedné 

vrstvy [4]. Každá folie je na jedné straně natřena lepivým nátěrem umožňujícím soudržnost 

vyrobené součásti. Tento nátěr je aktivován po zahřátí na 330 °C. Nejčastěji používaným 

materiálem je papír a PVC. V současnosti však není výjimkou ani keramika nebo kov [1]. 

Po nanesení vrstvy, která je přitlačena a slepena k vrstvě předchozí pomocí zahřátého 

válce, je využit laser, který z folie vyřeže potřebnou konturu [1].  V závislosti na použitém 

materiálu a následně tedy stroji je využíván CO2 laser o výkonu 25 W nebo 50 W. Ten je 

zkonstruován tak, aby byla vždy řezána pouze jedna vrstva [21].  Trajektorie řezu laserem 

je získána z dat ve formátu STL a jednotlivé virtuální řezy jsou vytvořeny pomocí 

programu LOMSlice
TM

 [1]. Během celého procesu je využit pouze jeden materiál jehož 

odřezky po aplikaci laseru jsou rozřezány a slouží jako podpory. Dále je zde využit 

pomocný rám, který brání deformaci již vytvořené části modelu [4].  
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Po ukončení tisku je součást i s rámem a odřezky odstraněna od nosné desky. Následně je 

odloučen rám a odřezané kvádry. Dle požadavků je možné výtisk upravit pomocí běžných 

nebo dokončovacích operací. Mezi dokončovací operace patří například silikonový 

či epoxidový nástřik zabraňující oxidaci a zvětšování součásti vlivem vsakující se 

vlhkosti [1]. 

 

Obrázek 8  Laminated Object Manufacturing [r]. 

Výhodou této metody je použití různých materiálů (organických i anorganických) a rychlá 

výroba, neboť jednotlivé vrstvy není nutné zahřívat na vysoké teploty a spékat je 

dohromady [21]. Laser je tedy použit jen krátkou dobu, při které rozřeže nově nanesenou 

folii. Na druhé straně je nevýhodou možnost vzniku deformace při odstraňování vrstev 

a problematická tvorba tenkostěnných součástí [1]. 

Dle Sloty
4
 existuje modifikace technologie LOM, která využívá plastovou folii pouze jako 

nosný prvek pro vrstvu kovového nebo keramického prášku. Jedná se o technologii 

LOM VaL, při které se postavený prototyp umístí do pece a při teplotě kolem 700 °C 

až 1300 °C dojde ke spékání prášku a zároveň k odstranění nosného media [4]. 

 

3.3.2 Fused Deposition Modeling 

Vstupním materiálem této metody je termoplastický materiál ve formě drátu, který je 

navinut na cívku a postupně dodáván do vyhřívané trysky [O]. Technologie FDM je známá 

již od roku 1988, na které zakladatel Scott Cramp postavil firmu Stratasys Inc, 

v současnosti přední společnost na trhu s 3D technologiemi [4].  

Součásti jsou vyráběny nejčastěji z ABS a ABS+ plastu. Dalšími materiály jsou například 

elastomer, vosk, PLA, polykarbonát (PC) [1] nebo kov [22].  

Principem metody je zahřátí materiálu na teplotu, při které se stává polotekutým. 

V této konzistenci je nanášen v jednotlivých vrstvách na pracovní plochu, kde velmi rychle 

tuhne. Materiál je dodáván do tisknoucí hlavice v přesném množství ve formě drátu [4].   

Drát či vlákno je dopravováno ze zásobní cívky pomocí soustavy kladek [1].  Hlavice je 

složena z posuvných mechanismů ovlivňujících dodávku materiálu, dále pak tavícím 

zařízením a extruzními tryskami. V hlavici jsou obvykle dvě trysky. Jedna slouží pro 

nanášení stavebního materiálu a druhá pro tvorbu nosných podpor. Pracovní pohyb je 

zajišťován pomocí servomotorů, které pohybují s hlavicí v ose X a Y.  
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Pohyb v ose Z, tedy vertikální posuv, se může lišit. Jednou z možností je pohyb pracovní 

desky o tloušťku jedné vrstvy dolů před začátkem tisku vrstvy nové. Druhý způsob 

využívá posun tiskové hlavice, která se posouvá vzhůru [4]. 

 

Obrázek 9  Fused Deposition Modeling [s]. 

Před samotným tiskem je nutné vytvořit model v CAD aplikaci. Tiskárna využívá soubor 

ve formátu *.stl, který je využit v softwaru předběžného zpracování – CatalystEX [1]. 

Následně je model virtuálně rozřezán v horizontální rovině po vrstvách o tloušťce 

cca 0,2 mm [O]. Velmi však záleží na orientaci modelu v pracovním prostoru. 

Prostorovou orientaci volí operátor a ovlivňuje tím nejen vzhled a mechanické vlastnosti 

daného objektu, ale také spotřebu materiálu – hlavně materiálu podpor a tím i časovou 

náročnost výroby [4]. Po zkontrolování údajů o trajektoriích drah nástroje je program 

nahrán do FDM tiskárny a následuje samotná výroba součásti [O]. 

Důležitým faktorem ovlivňujícím vlastnosti vyrobené součásti je strategie nanášení 

jednotlivé vrstvy, konkrétně dráha trysky. Nejčastěji je vrstva tvořena uzavřeným vláknem 

tvořícím vnější konturu a vnitřní část je nanášena ve formě mřížky. Další vrstva je tisknuta 

tak, že orientace mřížky je pootočena o 90 stupňů, čímž jsou zlepšeny vlastnosti prototypu. 

Druhou variantou je tvorba uzavřených drah nanášení, které začínají při obvodu a další 

jsou tvořeny směrem k centru. Metody je možné kombinovat. Volba strategie je 

nastavitelná přímo v softwaru [4].  

Po ukončení tisku je celá vytisknutá součást vyjmuta a dochází k dalším úpravám. Pokud 

byly při tisku použity rozpustné podpory, je součást ponořena do speciálního media, 

v kterém jsou podpory rozpuštěny [1]. Tato technologie nese název WaterWorks Soluble 

Support Systém (WWSSS) [4]. V případě nerozpustných podpor je nutné podpory 

odstranit mechanicky [1], tzv. BASS neboli Break Away Support Systém [4]. 

Nevýhodou tisku technologií FDM je tzv. schodový efekt, který je závislý na orientaci 

modelu v pracovním prostoru a ovlivňuje tak výslednou kvalitu povrchu součásti. 

Schodový efekt se vyskytuje u většiny výše zmíněných technologií. Tvorba schodů a jejich 

velikost je závislá na tloušťce jednotlivých vrstev. Avšak volba velmi tenkých vrstev tento 

jev neodstraní. Pro dosažení kvalitnějšího povrchu je tak nezbytné provést dokončovací 

metody jako například vyhlazování, leštění a pokovování [4]. 
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Mezi další nevýhody patří poměrně zdlouhavý proces výroby a rychlé chladnutí součásti, 

při kterém dochází k pnutí a následné deformaci součásti [21]. 

Výhodou je naopak výborné využití materiálu, který je využíván pouze ke stavění vlastní 

konstrukce a podpůrných prvků. Jediným odpadem jsou tak právě vystavěné podpory [21]. 

Dalšími výhodami jsou [4]: 

 výroba funkčních součástek dosahující více než 85 % pevnosti běžně používaných 

plastů, 

 velké množství použitelných materiálů, 

 možnost barevného tisku, 

 výroba z netoxických materiálů, 

  nízkoteplotní proces a nízké náklady na výrobu.  

 

3.3.3 Multi Jet Modeling 

Technologie MJM je někdy označována také jako Multi Jet Printing. Princip spočívá 

v postupném nanášení termopolymeru ve vrstvách pomocí tiskové hlavy tak, jako je tomu 

u ostatních RP technologií. Tisková hlava v dnešní době obsahuje až 352 trysek. 

Každá tryska je zvlášť programovaná a softwarově je udáván průtok materiálu. Je možné 

zvolit také tloušťku vrstvy, orientaci součásti, atp. [1].  

Díky velkému počtu trysek je tisk rychlý a jednotlivé vrstvy rovnoměrné [1]. 

Tisková hlava se posunuje pouze po ose X a v případě výroby součásti větší než je šířka 

tiskové hlavy se celá platforma posune o potřebnou vzdálenost ve směru osy Y. 

Po vytvoření vrstvy se pracovní plocha sníží o danou tloušťku a využitím UV lampy se 

zkvalitní osvětlená vrstva. Proces se opakuje až do úplného vytvoření součásti [21].  

 

Obrázek 10  Multi Jet Modeling [t]. 

Výhodou této metody je rychlost tisku a nízké výrobní i pořizovací náklady [1]. Dále pak 

velmi dobrá přesnost a kvalita povrchu [4]. 

Mezi nevýhody patří malé pracovní rozměry a tím i možnost tisku pouze malých modelů. 

Škála použitelných materiálů je také poměrně malá [4]. 
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3.4 Bioprinting 

Technologie 3D tisku je velmi populární nejen v technických oblastech, ale své pozornosti 

se dostává také v biologii, kde se experimentálně zjišťuje možnost 3D tisku tkání. 

Využívání této technologie v tkáňovém inženýrství má velké množství výhod. 

Díky přesnosti a variabilitě 3D tisku je možné mít pod kontrolou chemické vlastnosti, 

tvar a také například porositu [31]. 

Podstata bioprintingu je shodná s běžnými metodami rapid prototyping. Jde o postupné 

nanášení jednotlivých vrstev, které tvoří strukturu podobnou požadovanému objektu [23]. 

Tisk má velký potenciál k vytvoření jak měkkých tkání, například cévy, kůže a srdce, 

nebo také tkání tvrdých jako kosti a chrupavky [24].  

Díky neustálému vývoji bioprintingu je možné tisknout různými způsoby. V zásadě však 

všechny můžeme rozdělit do dvou základních kategorií, kde každá z nich má své výhody 

a nevýhody. Prvním souborem je tisk bez živých buněk. Druhou skupinou je naopak tisk 

s využitím živých buněk. V současnosti je možné tisknout nejprve kostru (také nazýváno 

šablonou, nosičem či lešením) a následně do ní doplnit buňky uložené v živném médiu, 

nebo je možný tisk obou dvou složek najednou, kde nanášíme vrstvu jak anorganickou, 

která tvoří kostru, tak i buňky s médiem [24]. 

Ať už se jedná o kteroukoli metodu, existují základní věci, které jsou společné. 

První z nich je biokompatibilita, která je potřebná pro vyloučení toxicity jak pro buňky 

samotné, tak pro celý lidský organismus. Druhou je pak tvorba tzv. lešení, které tvoří 

prostorovou kostru pro buňky a další hmotu [31]. Výjimkou je metoda tisku, při které se 

tiskne přímo médium s buňkami bez využití nosiče. Médium obsahuje polymerní 

hydrogely, které dovolují buňkám migrovat, růst a diferencovat se. Aby k těmto procesům 

docházelo, je nezbytné obohatit hydrogely o růstové faktory, peptidy, cukry atp.  [24]. 

 

Obrázek 11  Různé metody bioprintingu (A - vytvoření lešení a následná aplikace media s buňkami, B - střídání 

lešení a média, C - tisk pouze z hydrogelu s buňkami) [61]. 

Nevýhodou metody tisku obou složek najednou je ovlivnění buněk technologií tisku, kdy 

jsou buňky vystaveny například vysokým teplotám či mechanickému namáhání a dochází 

tak k následnému poškození a smrti buňky [23]. 

Jak je již zmíněno v kapitole 2, je kost složena ze dvou částí. Vnitřní spongiózy a vnější 

kompakty. Zatímco spongiózní kost má porositu až 90 %, kortika, neboli kompakta pak 

méně než 10 %. Tvorba kostry poskytuje nejen mechanickou podporu ale také právě 

tvorbu pórů, která je základem úspěchu pro osídlení buňkami. Buňky využívají tyto 
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„kanály“ pro biochemické a mechanické interakce [31]. Rozdílnost ve výstavě je možné 

najít také v typu použitého materiálu. Ten může být biodegradabilní, jež se v závislosti 

na čase postupně odbourává a nakonec tedy zůstane pouze extracelulární matrix 

s buňkami. V druhém případě je možné využít materiál, který biodegradaci nepodléhá a je 

stabilní [26]. 

V současné době existují tři základní technologie bioprintingu [24]. Kromě níže uvedených 

technologií jsou však pro tisk podpor využívány i běžně dostupné metody jako SLS, 

která pracuje s hydroxyapatitem (HA), fosforečnanem vápenatým (CaP) nebo kyselinou 

polymléčnou (PLA). Další využívanou metodou je SLA, využívající fumarát 

polypropylenu (PPF) a metoda FDM, jež využívá polykapronolakton (PCL), oxid hlinitý 

(Al2O3) a také fosforečnan vápenatý [31]. 

 

3.4.1 Inkjet-Based 3D bioprinting 

Tato technologie má podobný základ jako inkoustová tiskárna. Jedná se o nekontaktní 

rekonstrukci virtuálního 3D modelu pomocí piezoelektrických, termálních a akusticky 

vodivých trysek. Pohyb přesného množství tisknutého materiálu je zajišťován pomocí 

krátkého pulsu elektrického proudu [24]. 

Metoda tisku spočívá v tom, že se na pracovní desku nanáší kapky o velmi malém objemu. 

Před samotným tiskem je tedy nutné dosáhnout kapalného skupenství materiálu 

využívaného k tisku. Během tisku je na platformu nanášen stále stejný objem. Před další 

nanášenou vrstvou je nezbytné, aby již natisknutá vrstva ztuhla a udržela si požadovaný 

tvar. Objem jednotlivých kapek je možné předdefinovat v software a pohybuje se od 1 pL 

do 300 pL. Frekvenci tisku kapek je také možné regulovat a to v intervalu od jedné 

do 10000 kapek za sekundu. Protože se jedná o bioprinting, tisknou se zde i buňky, 

které se tisknou běžně v suspenzi nebo v málo koncentrovaném roztoku [24]. 

Výhodou metody je její rychlost, nízká cena (oproti ostatním metodám), dostupnost 

a vysoké rozlišení. Nevýhodou je nutnost zředit použitý materiál na nízkou viskozitu. 

Tato skutečnost omezuje škálu použitelných materiálů. Dalším nežádoucím efektem je 

působení tepla, ultrazvuku a mechanického zatížení na buňky a také zanášení trysek 

materiálem a jejich nefunkčnost [24]. 

 

 

Obrázek 12  Technologie bioprintingu (A – Injekt-based bioprinter , B - Laser-based bioprinter, 

C – Extrusion-based bioprinter) [u]. 

 

  



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 29 

3.4.2 Laser-Based 3D bioprinting 

Laser-based 3D printing technologie je skupina metod, která využívá laserovou energii jež 

účinkuje na biomateriál. Tisk buněk pomocí laseru byl poprvé použit v roce 2000. 

V současnosti již existuje poměrně velké množství typů 3D bioprintingových tiskáren. 

Využívané biomateriály mohou být buňky obsahující polymerní hydrogely nebo roztoky. 

Výhodou je možnost tisku různých typů buněk. Proto se laserový princip využívá jak 

pro tvrdé tkáně, tak i pro orgánové inženýrství. Metoda poskytuje vysoce kvalitní tisk. 

Oproti předchozí metodě je možné využívat velké množství různých roztoků s buňkami, 

které mohou být v poměrně vysokých koncentracích. I zde je možné se setkat 

s poškozením buněk laserovým paprskem. Tisk objemnějších částí trvá poměrně dlouhý 

čas a při použití nevhodného kovu pak hrozí kontaminace organismu. Proto je tato metoda 

i po 17 letech stále limitována pouze na jednoduché konstrukce s malou vrstvou 

buněk [24]. 

 

3.4.3 Extrusion-Based 3D bioprinting 

Technologií postavených na základě vytlačování materiálu skrze trysku je poměrně velké 

množství. Proto zde existují různá dělení. Jedno z nich je rozdělení typů bioprintingu podle 

pracovních teplot na nízko-, středně-, a vysokoteplotní tisk. Nejpopulárnějším tiskem této 

kategorie je metoda Fused deposition modeling, která využívá materiál jako například ABS 

či PLA. Tyto materiály se využívají pro tvorbu nebiodegradovatelných nosičů. 

Hlavním důvodem tak vysoké oblíbenosti této metody je cena tisku, která dosahuje 

ze všech metod nejnižších hodnot [24]. 

Díky vlastnostem této metody je možné tisknout přímo hydrogel s požadovanými buňkami. 

Buňky jsou zapouzdřeny ve vysoce koncentrovaných přírodních hydrogelech. Tím ale 

dochází ke ztrátě určitých vlastností, jako například k soudržnosti, vzájemné interakci 

a komunikaci mezi buňkami. V gelu však mají buňky dostatek prostoru pro jejich růst, 

diferenciaci a proliferaci. Tím se postupně mezibuněčné procesy zlepšují. V porovnání 

s laser-based a inkjet-based metodou 3D bioprintingu je však tato metoda výrazně 

pomalejší [24]. 

 [Obecné informace čerpány také z 23, 26] 
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4 PŘEHLED TEORETICKY POUŽITELNÝCH MATERIÁLŮ 

Materiálů, které se používají v rapid prototyping je obrovské množství. Některé jsou 

pro dané podmínky více či méně vhodné. V následujících řádcích budou shrnuty informace 

o materiálech používaných v RP, dále materiálech v současnosti používaných v medicíně 

a také dle názoru autora o možnosti nově použitelných či zkoumaných materiálů. 

Základním požadavkem pro všechny teoreticky použitelné materiály je biokompatibilita. 

Tím je myšleno možné použití pro implantaci materiálu do těla pacienta, aniž by došlo 

k reaktivním změnám či poškození příjemce.  

Použití biomateriálů dosáhlo svého rozmachu až od vývoje aseptické chirurgické techniky, 

tedy od roku 1860. Právě kvůli infekci byly dřívější pokusy o implantaci cizích materiálů 

do těla příjemce neúspěšné. Problémem je, že implantát může způsobit nepřístupnost 

imunokompetentním buňkám a rozvoj infekce. Po vývoji aseptických postupů nastaly další 

problémy, zejména konstrukční, kdy docházelo ke koncentraci napětí v jednotlivých 

místech implantátu a jeho následnému zlomení [49]. V dnešní době se mechanické 

i chemické vlastnosti implantovaných těles přísně sledují.  

Souhlas s použitím materiálů je od 1. dubna 2015 [Z] v rukou státního ústavu pro kontrolu 

léčiv (SÚKL). Ten schvaluje, zda je daný zdravotnický prostředek a tedy i použitý materiál 

bezpečné použít. SÚKL rozhoduje na základě posouzení zdravotnických prostředků, které 

provádí notifikované osoby, konkrétně společnost ITC Zlín [U]. ITC kontroluje, 

zda výrobce dodržel všechny potřebné normy, které jsou vydávány úřadem pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [Y]. Tento postup se řídí legislativou, 

kterou spravuje ministerstvo zdravotnictví. Pokud dojde k úspěšnému schválení 

zdravotnického prostředku Státním ústavem pro kontrolu léčiv, je daný prostředek 

registrován v registru zdravotnických prostředků [Z]. 

Dalším požadavkem je využitelnost materiálu v 3D tisku. Důležité je však zdůraznit, že RP 

technologie je moderní metodou, která se velmi progresivně vyvíjí. Proto není vyloučené, 

že materiály v současnosti nevyužitelné nebudou využívané v budoucnu. 

Následující materiály je možné rozdělit do různých skupin z několika hledisek. 

První dělení je možné z hlediska materiálové povahy, na [34]: 

 kovy, 

 keramiku, 

 kompozity, 

 polymery.  

Nebo dle interakce s organismem na materiály [50]: 

 biotolerantní - (kostní cement, korozivzdorná ocel, kobaltové (Co) slitiny) jsou 

po vložení do organismu obaleny chrupavčitou masou, která vytváří přechod mezi 

umělým materiálem a kostí, 

 bioinertní – (uhlíkové materiály, titan (TI) a jeho slitiny, tantal) mající přímý 

kontakt s kostní tkání a okolím, 

 bioaktivní - (bioaktivní skla, CaP keramika), která vytváří chemickou vazbu 

mezi implantátem a kostní tkání.  
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 Dělení na materiály používané v medicíně, v 3D tisku a materiály v současné době 

zkoumané ve výzkumných centrech je další možnou variantou, avšak některé níže uvedené 

materiály by bylo možné zařadit do více skupin, proto je toto dělení pro tuto práci 

nevhodné. 

4.1 Kovové materiály 

Kovové materiály jsou velmi využívanou skupinou biomateriálů. Zásluhu na tom mají 

především jejich mechanické vlastnosti. Tyto vlastnosti dovolují použití především 

v chirurgických oborech a to speciálně obory ortopedie a traumatologie. Jsou vhodné 

pro konstrukci tvrdých tkání – například intramedulární hřeby, zubní výplně, implantáty, 

fixační šrouby a  také  pro chirurgické nástroje [48]. 

Výhodou kovových materiálů je jejich možné použití v 3D tisku. V podobě kovového 

prášku jsou naneseny v jedné velmi tenké vrstvě a následně pomocí laseru spečeny [1]. 

Obecná nevýhoda v případě použití umělé kostní náhrady může být ve vysoké hustotě 

a tím při použití plného materiálu následně ve vysoké hmotnosti dané součásti. Dále pak 

v použití nevhodného materiálu, který v těle pacienta bude toxický či bude podléhat 

například korozi. Jako historicky první kovový implantát byla použita vanadová ocel. 

Ta ale nebyla úspěšná, neboť v organismu velmi rychle korodovala [49]. 

Pro zjištění vhodnosti materiálu pro výrobu implantátu se z hlediska náchylnosti ke korozi 

využívá metoda dle Clarka a Hickmanna, kdy je v roztoku simulující vnitřní prostředí 

živého organismu měřeno elektrické napětí při zpětné anodické polarizaci, 

neboli elektromotorická síla (EMS). Materiály s hodnotami EMS vyššími než +300 mV 

jsou považovány za vysoce korozivzdorné [50]. 

  

Tabulka 2 Elektromotorická síla jednotlivých kovů a slitin [50]. 

Kov nebo slitina EMS [mV] 

titan (Ti) 3500 

tantal (Ta) 1650 

zlato (AU) 1000 

CoCrMo slitina 650 

AISI 316L (CrNiMo 18/10) 480 

chromová ocel (Cr13) 40 

nelegovaná ocel -480 

 

V praxi lze použít velké množství materiálů, které jsou ve stručnosti probrány níže. 

Největší pozornost je však věnována titanu a jeho slitinám, protože se jedná 

o nejvyužívanější materiál mezi implantáty a je možné ho využít také v technologii 3D 

tisku.  
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4.1.1 Titan a titanové slitiny 

Titan je prvek, který kombinuje vysokou odolnost vůči korozi v agresivním prostředí, 

biologickou inertnost s relativně nízkým modulem pružnosti při zachování dostatečné 

pevnosti. Tyto kombinace jsou důvodem, proč je titan využíván v implantologii [50]. 

Modul pružnosti titanu odpovídá cca 114 GPa, což je ve srovnání s ostatními materiály 

nízká hodnota, která zabezpečuje dobré spojení s kostí. Další výhodou jsou dobré únavové 

vlastnosti a odolnost proti opotřebení [52]. 

Čistý titan není kvůli své ceně [56] a nedostatečné pevnosti příliš využíván. 

Svoje uplatnění si však najde v tvorbě povrchových povlaků. Pro výrobu implantátů jsou 

tedy před čistým titanem upřednostňovány titanové slitiny [50].  

Titanové materiály jsou nejčastěji využívány jako slitiny s niklem nebo hliníkem. Ti-Ni 

slitina je nejrozšířenějším materiálem ze skupiny slitin s tvarovou pamětí. Tento materiál 

nese obchodní název NITINOL (NIkl, TItan a jméno laboratoře amerického námořnictva 

Naval Ordnance Laboratory). V současné době se více a více objevují alergické reakce 

na tuto Ti slitinu. Příčinou je ve slitině obsažený nikl, který má alergenní potenciál 

a v dnešní době je považován také za jeden z karcinogenů, který je schopen podporovat 

vznik nekrózy okolní tkáně [48].  

Druhým nejčastěji využívaným materiálem je slitina titanu Ti-6Al-4V (ASTM F136). 

Tuto slitinu je možné použít v tzv. sinterovaném stavu. Tento stav je schopna vytvořit 

metoda RP - SLS či DMLS. Zpravidla se spékání využívá pro vyrobení porézního povrchu, 

který tak zvětší povrch implantátu a zabezpečí snížení velikosti působícího napětí 

vznikajícího jako následek rozdílnosti modulů pružnosti kosti a implantátu. Snížení napětí 

poskytuje kvalitnější spojení mezi umělým materiálem a kostí. Spékání prášků titanových 

slitin je prováděno v teplotách okolo 1300 °C [50]. 

 

Obrázek 13  Titanový výtisk metodou SLS [v]. 

Při takové teplotě však dochází ke vzniku hrubé struktury a k částečné oxidaci povrchu, 

což má za následek sníženou únavovou životnost a také zvýšení napětí na přechodu 

kost/implantát. Proto se sinterování provádí za zvýšeného tlaku a vysokého vakua, 

díky čemuž je dosaženo jemnější struktury [50].  
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Problémem je však použití sferických zrn titanového prášku, jenž za zvýšeného tlaku není 

schopen vytvořit porézní povrch. Z tohoto důvodu se používají vlákna [50]. 

Titan se v dnešní době jeví jako velmi vhodný materiál. Na tomto faktu mají zásluhu také 

vědci ze společnosti Metalysis (Rotherham, Anglie). Dříve se cena jednoho kilogramu 

titanu pohybovala mezi čtyřmi až osmi tisíci korun za kilogram. Díky nové technologii 

výroby titanového prášku se však cena snížila [e]. Současná cena se pohybuje kolem 

800 Kč za kilogram titanového prášku [f]. 

 

4.1.2 Korozivzdorné ocel 

Prvním materiálem této kategorie byla Cr-Ni ocel typu 18/8. Později byl přidán molybden 

(Mo), který zlepšuje korozivzdornost v prostředí chloridových iontů a také byl snížen 

obsah uhlíku na 0,03 %. V dnešní době nejrozšířenějším korozivzdorným materiálem se 

tak stal CrNiMo 18/10 se starým označením AISI 316L [49] – v dnešní době označován 

ČSN 10088-1 1.4404 (ČSN 17 349) [b]. 

Jako další příkladný materiál je vhodné zmínit Inconel
®
, což je slitina NiCrMo 

s přídavkem niobu, který zvyšuje pevnost materiálu bez nutnosti tepelného zpracování. 

Tato slitina je poměrně odolná v agresivních korozních prostředích [d]. 

Korozivzdorné oceli však v prostředí in vivo korodují, což dokazuje i jejich EMS, 

která dosahuje nepříliš vysoké hodnoty – 480 mV. V korozním prostředí dochází 

k uvolňování iontů niklu a chromu, které na organismus působí lokálně i systémově, 

čímž může docházet k uvolňování implantátu. Modernější korozivzdorné oceli mají 

korozní odolnost vyšší. I přes to je doporučováno ponechat implantát z korozivzdorné oceli 

v těle maximálně 12 měsíců [50].  

Korozivzdorné oceli je možné pro technologii rapid prototyping využít. Tyto materiály 

využívá metoda DMLS za pomocí stroje EOSINT M270 [c]. 

 

4.1.3 Tantal 

Tantal je vzácný kov, který se používá díky svým vynikajícím vlastnostem pro výrobu 

implantátů a chirurgických nástrojů. Jeho nevýhodou je cena, která dosahuje hodnot 

desetkrát vyšších než je cena titanu. Tantal vyniká svojí odolností proti korozi a svojí 

bioinertností. Při vysoké tažnosti a houževnatosti má nižší tuhost [48]. 

Dle studie, kterou zveřejnil J.D. Bobyn je použití tantalu výhodné také z důvodu možné 

výroby implantátu s vysokou porositou, jež dosahuje až 80 %. Po aplikaci implantátu bylo 

sledováno vrůstání zdravé kosti do tohoto porózního materiálu. Po dvou týdnech 

bylo novou kostí vyplněno 14 % objemu porosity. Po dalších dvou týdnech pak hodnoty 

dosahovaly 50 % a po roce až 80 %. Výsledkem je kvalitní vytvoření spoje 

mezi implantátem a kostí [54]. 

Díky tomuto výzkumu je možné konstatovat, že použití tantalu pro výrobu implantátu je 

výhodné. V technologii RP je možné jeho zpracování pomocí metody SLM [55]. V praxi 

však materiál bývá, kvůli již zmíněné finanční náročnosti, využíván velice zřídka [49]. 

Výjimkou je jeho zastoupení v Ti-Ni-Ta slitinách [48]. 

 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 34 

4.1.4 Kobaltové slitiny 

Kobalt je využíván jako slitina společně s niklem, chromem a molybdenem 

(CoNiCrMo-35 %Co). Tato slitina se používá v litém stavu již dlouhou dobu pro dentální 

využití. V posledních dvou desetiletích byla taky využita pro výrobu umělých kloubů [49]. 

Implantáty jsou vyráběny nejčastěji odléváním. Třískové obrábění je velmi časově 

a finančně náročné. Proto se výroba v poslední době orientuje na technologii 3D tisku [52]. 

V RP se využívá Co-Cr prášku, tvořeného sférickými částicemi. Cílem je vytvoření 

porézního povrchu daného výrobku. Tato výroba je možná například pomocí metody SLS. 

V případě potřeby je možné vytvářet pouze porézní povlaky z Co-Cr-Mo prášku [50]. 

 

4.2 Keramika 

Keramika je anorganický materiál, který se využívá jako biomateriál již dlouhou dobu. 

Jedná se o směs nekovových materiálů. Stejně jako kov může obsahovat krystaly, ale může 

být také amorfní, například sklo. Keramika je mnohdy tvrdší a více odolná k degradaci 

než-li kovové materiály. Její výhoda spočívá také v tom, že je chemicky podobná lidské 

kosti. Proto je také využívána jako součást náhrad v ortopedické sféře [45]. Keramickým 

dílem v oblasti totální endoprotézy je její hlavice, která se pomocí speciálního kostního 

cementu upevní do pánevní kosti [10]. 

Mezi keramické materiály můžeme řadit korund, zirkoničitou keramiku, hydroxyapatit, 

trikalcium fosfát, oxidy křemíku a hliníku, bioaktivní sklo a mnoho dalších. Ve srovnání 

s kovovými materiály a kostní tkání má keramika o mnoho vyšší Yongův modul pružnosti. 

Yongův modul kortikální kosti je asi 20 GPa, u kovů pak 200 GPa a keramické materiály 

dosahují až 400 GPa (v případě korundu)  [AA]. 

Výhodou keramických materiálů je jejich možné použití v 3D tisku. Moderní 3D tiskárny 

již tento materiál dokážou využívat. Příkladem je například technologie SLS [1]. 

Dalším pozitivem pak je vysoká otěru-vzdornost, která je vyšší než u kovových materiálů 

či polyetylenu. Uvolněné částice polyetylenu totiž vlivem otěru negativně ovlivňují 

životaschopnost buněk v okolí [AA]. 

 

 

Obrázek 14  Roztříštěná keramická hlavice totální endoprotézy kyčle [63]. 
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Nevýhodou keramiky je její křehkost, která způsobuje problémy po operacích - TEP kyčle. 

Po pádu pacienta s implantovanou totální endoprotézou na postiženou stranu občas může 

docházet k roztříštění keramické hlavice. Důsledkem roztříštění je ztráta funkčnosti celé 

endoprotézy a také traumatizace okolní tkáně drobnými střípky keramiky. Dle ortopedů 

(Nemocnice u Svaté Anny, Brno) byla revize endoprotézy velmi složitá a proto jsou 

keramické TEP využívány minimálně. 

Další nevýhodou je tedy elastická nesourodost s kostí, která může zapříčinit tzv. „stress 

shielding“ a následné uvolnění či vylomení implantátu [AA]. 

Tyto nevýhody ovlivňují také možné použití keramického materiálu pro 3D tisk umělé 

kostní náhrady. Její křehkost je jasnou kontraindikací, neboť při použití umělé kostní 

náhrady například místo kosti patní či některých kostí ruky nastává velká pravděpodobnost 

nejrůznějších nárazů, které by umělou náhradu zničily [vlastní úvaha autora]. 

4.2.1 Bioaktivní keramika 

Bioaktivní keramika se v dnešní době využívá jako podpůrný materiál, mezi který patří 

tricalcium fosfát (TCP), hydroxyapatit (HA) a také například bioaktivní sklo. 

Cílem podpůrného materiálu je zlepšovat mechanické vlastnosti. Hydroxyapatit má 

například Yongův modul pružnosti 80 GPa až 110 GPa, což se výrazně přibližuje 

k modulu pružnosti kortikální kosti. Tyto materiály jsou také využívány jako lešení 

pro bioprinting. Jejich bioaktivita je dána možností odbourání daného materiálu 

organismem. HA se však odbourává velmi pomalu a je hodnocen spíše jako 

neresorbovatelný. Naopak je tomu u TCP, který se naopak rozpouští velmi rychle  [AA]. 

Hydroxyapatit je možné využít ve formě prášku [24] a je tedy možným materiálem, 

kterého využívá technologie SLS v 3D tisku. V případě bioprintingu je však nutné myslet 

na nezbytnou pórovitost, která by měla dosahovat 60 %. Proto je jeho použití nevhodné 

pro velmi namáhané struktury. HA se však používá pro povlaky materiálů, 

výplně nebo kostní štěpy [AA]. 

Bioaktivní sklo se používá pro ortopedické povlaky, zubní implantáty, kostní štěpy a různé 

povlaky jiných materiálů. Stejně tak je tomu v případě kalcium fosfátu, který je navíc 

využíván v kostním cementu [45]. Dle studie byl TCA aplikován ve formě implantátu 

do živé tkáně zvířat. Po čase byl zcela resorbován a nahrazen kostní tkání a žádné 

významné vedlejší účinky TCA se neobjevily [47]. 

4.3 Polymery 

Polymery jsou makromolekulární látky, které vznikají opakováním základní strukturní 

jednotky, tedy monomeru. Tyto monomery mezi sebou nesou kovalentní vazbu a vlastnosti 

polymeru jsou pak odvozeny od jejich vzájemného uspořádání. Dle uspořádání jsou 

polymery děleny na lineární, rozvětvené, zesíťované, roubované a blokové [50]. 

V dnešní době jsou polymery používány pro medicínské využití se srovnatelnou frekvencí 

jako kovové biomateriály [34]. Pro své mechanické vlastnosti jsou polymery využívány 

zejména v náhradách měkkých tkání. Oproti kosti mají nižší pevnost, ale jsou odolné vůči 

agresivním podmínkám organismu [50]. 
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Polymery mohou být biodegradabilní (např. PLA) nebo jsou tkáňově stabilní 

a v organismu zůstávají bez zjevné degradace [26]. Z tohoto důvodu jsou polymery velmi 

oblíbeným materiálem pro stavbu lešení v technologiích bioprintingu [57].  

Existuje velké množství různých typů polymerů. V následujícím textu jsou však probrány 

jen nejvýznamnější z nich.  

4.3.1 Fotopolymer 

Je velice využívaný typ polymeru v technologii RP. Existuje více druhů fotopolymerů [g].  

Jedním z nich je například epoxidová pryskyřice [1]. Výhoda fotopolymeru je v přesnosti 

tisku a ve velmi dobrém povrchu výtisku. Tento typ materiálu využívá stereolitografie 

a metoda PolyJet [g]. Fotopolymer je v tekuté formě a pomocí laserového záření dochází 

k jeho vytvrzování [3]. Nevýhoda fotopolymeru je v nízké životnosti při vystavení 

slunečnímu záření [g]. Materiál je využit v medicíně pro výrobu masek a různých 

pracovním pomůcek. Následky použití in vivo pacienta jsou stále předmětem 

zkoumání [58].  

Zástupcem materiálů pro SLA je polypropylen, který se svými mechanickými vlastnostmi 

podobá polyetylenu (využit jako vložka pro kloubní hlavice při TEP). Jeho teplota tání je 

okolo 160 °C a v medicíně se využívá pro výrobu integrovaných kloubních náhrad 

prstu [34].  

 

 

Obrázek 15  Polypropylenová kloubní náhrada prstu ruky [34]. 

4.3.2 Biologicky odbouratelné polymery 

Tento typ polymerů se využívá například pro tvorbu lešení, jež bude za předem definovaný 

čas v těle odbouráno (vstřebáno).  Materiály jsou buď přírodní nebo se vyrábí uměle [48]. 

Mezi takové materiály řadíme kyselinu polymléčnou (PLA), která se vyrábí z kukuřičného 

škrobu a cukrové třtiny. PLA využívá především metoda FDM a SLS. PLA má obdobné 

mechanické vlastnosti jako termopolymer ABS [g]. 

Dalším biodegradabilním materiálem je kolagen, který je využíván pro chirurgický šicí 

materiál a kosmetické výztuže tkání.  V roce 2013 vyrobili lékaři na Corrnelově univerzitě 

(New York, USA) dítěti ušní chrupavku pomocí 3D tisku využívající právě kolagen [h]. 
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4.3.3 Termopolymery 

Mezi termopolymery jsou řazeny například plasty ABS, či ABS+. Tyto materiály jsou 

využívány metodou FDM. Jejich výhodou je velmi levný tisk a dobré mechanické 

vlastnosti.  Proto je materiál ABS nejvyužívanějším materiálem v 3D tisku. Rozdíl mezi 

ABS a ABS+ je v kvalitě výsledného výtisku, která je vyšší právě u druhé varianty [g].  

Podtypem materiálu ABS je ABS-M30i, který je biokompatibilní a má vynikající 

mechanické vlastnosti. Jeho výhoda spočívá také v tom, že FDM výrobek z tohoto 

materiálu je možné sterilizovat buď gama zářením nebo EtO (etylen oxidem) [59]. 

Obdobným materiálem jako ABS polymery je polykarbonát. Díky jeho vlastnostem, 

které jsou zpravidla shodné s vlastnostmi jiných termopolymerů nachází uplatnění v široké 

škále odvětví, např. medicínské využití či letecký průmysl.  Polykarbonáty disponují 

oproti ABS vyšší odolností vůči nárazu [59]. 

Dalším materiálem, který je využíván metodou FDM je polycaprolacton, který se využívá 

pro tvoření scaffoldů (lešení) [24]. 

Polyphenylsulfon (PPFS) je velice odolný materiál vůči chemickým a tepelným vlivům. 

Jeho výhodou je především možnost plazmové a chemické sterilizace nebo sterilizace 

zářením. Vyrobené díly metodou FDM jsou přesné a jsou tak vhodné pro kosmický 

průmysl i lékařství [59]. 

Nylon se v medicíně využívá pro výrobu vložek kyčelních jamek. Materiál má dobrou 

otěruvzdornost, proto se s výhodou používá v místech, kde dochází ke kontaktu a pohybu 

více prvků, jako je tomu právě u kloubů. Jako ostatní termopolymery i nylon je možné 

využít FDM technologií [59]. 

4.3.4 Další typy polymerů 

Existuje nepřeberný počet dalších materiálů, které se využívají buď přímo v metodách RP, 

nebo pro různé medicínské účely. Za zmínku však stojí polyetherketonketon (PEKK), 

který pro technologie 3D tisku vyvinula americká společnost Arevo Labs ze Silicon 

Valley, USA. PEKK je vyztužený polymer, který disponuje kvalitnějšími mechanickými 

vlastnostmi než klasické polymery. Samotný tisk probíhá pomocí patentované metody 

časově děleného 3D tisku [i]. 

 

4.4 Biomateriálové kompozity a moderní typy materiálů 

4.4.1 Kompozity 

Uhlíkové kompozitní materiály vykazují výborné mechanické vlastnosti a jsou bioinertní. 

Příkladem mohou být materiály jako glassy-vitreous carbon (lehký sklouhlík), 

nebo nízkoteplotní uhlík. Hlavní využití těchto kompozitů je v oblasti stomatologie [48]. 

Využití v RP je nepravděpodobné. Uplatnění těchto materiálů je možné v následných 

úpravách implantátů. 

Využití polymerních kompozitů, tedy vlákny vyztužených polymerů, by mělo v oblasti 

implantátů velké výhody. Takové materiály nabízí vysoké pevnostní hodnoty a zároveň 

nízký modul pružnosti. Využitím vhodného poměru vláken a polymeru je možné 

dosáhnout vlastností, které budou odpovídat požadavkům na implantát v daném místě 

použití. Další výhodou oproti kovovým materiálům je absence koroze a uvolňování iontů 

kovu vyvolávající alergické reakce [60]. 
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4.4.2 Cerament 

Cerament
TM

 je biomateriál, který se využívá k výplni dutých kostí. Výrobce ho nazývá 

syntetickou spongiózní kostí, která díky velmi podobnému modulu pružnosti s modulem 

pružnosti lidské kosti zabezpečuje kvalitnější spojení implantované náhrady se zachovalou 

částí kosti. Bifázický keramický materiál je částečně resorbovatelný a je složen z 60 % 

syntetického síranu vápenatého a 40 % HA.  Cerament
TM

 je biokonduktivní, což znamená 

dobrou snášenlivost organismem bez tvorby přechodové vrstvy fibrózní tkáně [I]. 

Jeho vhodné použití znázorňuje následující obrázek. 

 

 

Obrázek 16  Možnost použití CERAMENTu [w]. 

 

4.4.3 Kmenové buňky 

Mezi moderní materiály využívané v 3D tisku je možné zařadit kmenové buňky. Kmenové 

buňky jsou buňky nediferencované, které mají schopnost se přeměnit téměř v jakoukoliv 

specifickou buňku lidského těla [24]. Proto se využívají v metodách bioprintingu, 

neboť po vytvoření scaffoldu toto lešení osídlí a diferencují se jako celek do potřebné 

tkáně [32]. Po aplikaci kmenových buněk do vhodného prostředí k umělému implantátu je 

možné diferenciace v osteoblasty. Osteoblasty jsou kostní buňky schopné vytvářet kostní 

tkáň.  

 

 

Obrázek 17  Diferenciace kmenové buňky. 
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5 VYUŽITÍ REVERZNÍHO INŽENÝRSTVÍ PRO ZÍSKÁNÍ 

POTŘEBNÝCH DAT 

Pro získání vstupních dat, z kterých bude následně vymodelován virtuální 3D objekt, 

je možné využít dvě velké skupiny metod. Tyto metody se liší hlavně v čase získávání dat. 

První skupinou jsou metody, které snímají kost až po její extrakci. Tyto metody jsou běžně 

využívané ve strojírenské technologii pro vizualizaci již vyrobeného modelu. 

Druhou možností je zobrazení kosti in vivo, tedy v době, kdy je kost stále v těle pacienta. 

Toto zobrazení se rutinně využívá v medicíně. Proto jsou v následujících řádcích popsány 

obě dvě skupiny.  

 

5.1 Používané metody reverzního inženýrství ve strojírenské technologii  

Principem reverzního (zpětného) inženýrství je sestrojení modelu součásti z již reálného 

výrobku. Tato metoda je vhodná pro obnovení návrhu a například k vylepšení designu. 

Najde si také í jiná využití pro potřeby digitální prezentace, softwarové analýzy a mnoho 

dalších. Jednou z nich je právě získání dat pro rapid prototyping [4]. Toto využití 

k vytvoření umělé náhrady je sporné, avšak ne vyloučené. V praxi se někdy stává, že kvůli 

komplikacím (například problematické hojení kostního defektu kvůli infekci) je nutné kost 

extrahovat. V takovém případě by bylo možné tuto metodu využít i ve zdravotnictví 

pro získání trojrozměrného modelu. Takové případy jsou sice ojedinělé, bylo by však 

zbytečné, pokud by došlo k chirurgickému zákroku, ještě pacienta zatěžovat velkou 

dávkou ozáření CT vyšetřením. Nejen z tohoto důvodu, ale také z důvodu srovnání 

různých metod získání dat je tato metoda stručně uvedena. Teoreticky využitelné jsou 

v praxi čtyři typy 3D skenerů, které je možné rozdělit na skenery kontaktní, kam patří 

dotykové skenery a na skenery bezkontaktní (optické, laserové [1] a rentgenové
 
[4]).  

 

5.1.1 Dotykové 3D skenery  

Princip dotykových 3D skenerů spočívá v tom, že povrch objektu je zkoumaný ručně 

pomocí hrotu. Existuje více typů hrotů. Jedním z nich je hrot, který je zavěšený 

na distálním rameni měřícího stroje. Rameno je spojeno pomocí kloubů k dalším ramenům 

a nakonec ke svojí základně, od které se počítá nulový bod. Po dotyku povrchu hrotem se 

přesná poloha v souřadnicích X,Y a Z vypočítá z úhlu, který svírají jednotlivá ramena mezi 

sebou. Zmíněný úhel je zaznamenávám pomocí senzorů, které jsou umístěné v každém 

kloubu [4]. 

Druhou metodou je získávání dat pomocí hrotu umístěného na sondě, která poskytuje 

bezdrátový přenos. Poloha skenovaného bodu se v tomto případě získá prostřednictvím 

základny, která pomocí infračerveného přenosu zaznamenává polohu sondy [4]. 

Nevýhodou dotykových skenerů je velká časová náročnost a pracnost. Proto nejsou 

mechanické skenery vhodné pro snímání ploch složitých objektů [4]. 

Jedním z nejpoužívanějších 3D skenerů je mechanické rameno MicroScribe 3D. Jedná se 

o 3D ruční digitizér, který převádí přesně nasnímané body do  3D virtuálního modelu [1]. 

Tento skener je používaný také v medicíně a antropologii [35]. 
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5.1.2 Optické 3D skenery 

Optické skenery pracují na jednoduchém principu. Základem je tvorba 2D snímků, tedy 

běžných fotografií, které se pořizují z různých úhlů. Pohyb a změnu úhlu může vykonávat 

buď skenovaný předmět nebo samotný snímač. Je zřejmé, že s přibývajícím počtem 

snímků a různých úhlů pohledu lze dosáhnout kvalitnější digitalizace objektu a získat 

jemnější strukturu povrchu. Podmínkou pro skenování pomocí optického skeneru je 

vhodné umístění snímaného předmětu před jednobarevné, co možná nejvíce kontrastní 

pozadí, aby zde byla ostrá hranice mezi objektem a okolím. Většina skenerů vytváří 3D 

model metodou aproximace, z níž plynou určité nevýhody. Jednou z nich je nemožnost 

nebo velmi omezená možnost zaznamenat dutiny a díry. Pro kvalitnější snímaní je vhodné 

na tělesu vyznačit několik bodů, které budou sloužit jako záchytné body 

a poskytnou přesnější složení 3D modelu [4]. Výhodou této metody je bezkontaktní 

snímání, proto je možné snímat i struktury náchylné na mechanické poškození, které by 

dotyková sonda mohla způsobit [1]. 
 

5.1.3 Laserové 3D skenery 

Tyto skenery jsou oproti dvou předchozím metodám několikanásobně dražší. 

Práce a celkové výsledky jsou však o mnoho kvalitnější a časově méně náročné. 

Díky laserové technologii je také možné dobře ozřejmit dutiny a díry. Skener tohoto typu 

je vhodný pro široké využití a je tak v praxi více využitelný [4]. Používá se tedy tam, 

kde není možné z různých důvodů využít dotykový nebo optický skener [1]. 

Princip je od předchozí metody odlišný. Jelikož se jedná o laserový skener, je hlavním 

pracovním nástrojem laserový paprsek. Ten je vyslán ze zdroje kolmo k povrchu 

snímaného tělesa, od kterého je odražen a dopadá zpět na snímače přístroje. 

Vyhodnocením času, za který paprsek po vyzáření dopadl zpět k přístroji je dopočítávána 

vzdálenost daného bodu. To je však pro snímání nedostatečné. Jelikož se snímají i plochy 

pod různým úhlem, je vyslaný paprsek odražen jiným směrem, než ze kterého na plochu 

dopadl. Proto je laserový skener vybaven čidlem, který snímá pod jakým úhlem laserový 

paprsek dorazil zpět. Spojením těchto dvou údajů vznikne informace o přesné poloze 

jednoho bodu. Po naskenování celého povrchu objektu se následně vytvoří digitální 3D 

model. Některé skenery jsou vybaveny také optickou kamerou, která registruje barvy 

tělesa [4].  
 

5.1.4 Rentgenové a CT 3D skenery 

Rentgenové a CT 3D skenery patří mezi nedestruktivní metody zpětné tvorby digitálního 

modelu. Výhodou těchto skenerů je možnost zobrazení vnitřní struktury a ověření 

vlastnosti daného materiálu. Principem je vytvoření jakéhosi stínu, který vznikne absorpcí 

rentgenového záření při jeho průchodu skenovaným materiálem. Objekt se tedy prozáří 

a tím je promítnut jeho obraz, který se následně zpracovává. Zpracování probíhá 

na snímačích, které dokážou převézt dopadající energii rentgenového záření na elektrický 

signál [H]. 

Zařízení jsou většinou mobilní a používají se například pro kontrolu těsnosti svarů 

a potrubí [4]. Je však možné je využít i pro zobrazení kostní struktury v lékařském 

prostředí. 
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5.2 Zobrazovací metody používané v medicíně 

V současnosti jsou již běžně dostupná medicínská zobrazovací zařízení, které dovolují 

nahlédnout dovnitř těla pacienta neinvazivně. Jedná se o metody, které s sebou nesou 

určité výhody, ale mají také svá úskalí a omezení. Jsou to nukleární magnetická rezonance, 

počítačová tomografie nebo ultrazvuk. Díky vývoji zobrazovacích metod se lékaři naskýtá 

i možnost zobrazení v třírozměrné rekonstrukci. Tato výhoda umožňuje podstatně lepší 

orientaci než u plošných řezů. Veškeré tkáně lze od sebe odlišit pomocí barev. Díky těmto 

technologiím získává lékař prostorový model situace v těle pacienta. Od takto 

zrekonstruovaného virtuálního 3D modelu chybí pouze krok k vytvoření modelu vhodného 

ke zpracování metodou RP [2]. 

5.2.1 Počítačová tomografie 

Výpočetní tomografie (CT) od doby objevu, tedy od začátku sedmdesátých let dvacátého 

století, ovládla radiologii [37]. V dnešní době se řadí mezi běžná vyšetření, která jsou 

dostupná téměř ve všech nemocnicích v České Republice. Základem je výpočetní 

tomograf, který využívá rentgenové záření (RTG) a jeho schopnosti odlišně se absorbovat 

v různých typech tkání [36]. CT přístroj prošel za dobu své existence poměrně intenzivním 

vývojem. V dnešní době se setkáváme i s tomografy 5. generace. Ty však nepřináší 

výrazně lepší výsledky než 3. generace, a proto nebyly příliš rozšířeny [37]. 

Nejvíce rozšířenou generací tedy i nadále zůstává generace třetí. U CT tohoto typu je 

možné se setkat s principem vějířovité kolimace, kdy rentgenka obíhá společně 

s protilehlou detektorovou soustavou okolo pacienta ve speciálním prstencovém stojanu. 

Druhou méně častou variantou je kruhová konstrukce, u které obíhá pouze rentgenka 

a detektory jsou umístěné po celém obvodu [36]. 

 

Obrázek 18  vlevo: princip CT [y], vpravo: snímek z CT hlavy [z]. 

Mimo obíhání rentgenky a detektorů zde dochází také k lineárnímu posuvu pacienta 

na lůžku. Výsledkem celého procesu je velké množství obrazců příčného řezu, které je 

možné si jednotlivě prohlédnout. Pokud tyto jednotlivé snímky umístíme vedle sebe, 

získáme 3D tomografický obraz.  

Vznik takovéto rekonstrukce je výpočetně velmi náročná operace a lze provést pouze 

pomocí počítače. Proto celé metoda nese název počítačová tomografie [36]. 
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Výhodou počítačové tomografie je možné zobrazení tělních struktur různé denzity [37]. 

Je možné zobrazit jak tkáně měkké, tak například i kosti. Proto je CT pro svoji rychlost, 

cenovou dostupnost a vynikající výpovědní hodnotu velmi využívanou metodou. 

Nevýhodou je pak absorpce vysoké hodnoty efektivní dávky (mSV) ionizujícího záření 

pacientem, která např. při CT hrudníku a břicha (okolo 9 mSV) [40] odpovídá trojnásobku 

průměrného přírodního ozáření každého z nás [S]. 

5.2.2 Nukleární magnetická rezonance 

Při zobrazovacích metodách RTG či CT je využíváno rozdílné absorpce procházejícího 

záření. Parametry vzniklé projekce jsou závislé právě na absorpci v jednotlivých tkáních. 

Toto záření však značně zatěžuje pacienta a není možné je indikovat často. 

MRI, neboli nukleární magnetická rezonance pracuje na jiném principu [36].  

Vyšetřovaný pacient je umístěn do prostoru o velmi silném magnetickém poli. 

Toto magnetické pole ovlivňuje atomová jádra. Ideálním prvkem, který lze velmi dobře 

ovlivňovat je vodík, protože má pouze jeden proton v jádře a proto navenek vykazuje 

magnetický moment. Druhou výhodou je fakt, že se jedná o nejhojněji zastoupený prvek 

v lidském organismu [37].  

Protony jádra rotují kolem své dlouhé osy. To se nazývá spin. Pokud je jádro umístěno 

do silného magnetického pole, dochází k nasměrování vektoru jádra souhlasně 

(buď paralelně nebo antiparalelně) se siločarami statického magnetického pole. 

Díky vysokofrekvenčnímu magnetickému impulsu změníme pozici protonu a tím výsledný 

magnetický moment, který nebude souhlasný se siločárami a je možné ho změřit. 

Tyto informace a mnoho dalších následně zpracovává počítač, který celý proces vyobrazí 

jako projekci v odstínech šedi [36]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tato metoda zobrazení je vhodná pro tkáně obsahující velké 

množství protonů vodíku. Ty jsou obsaženy hlavně ve vodě, tuku a hydratovaných 

bílkovinách. Lze tedy detailně zobrazit měkké tkáně. Na MRI snímcích je možné kostní 

tkáň poměrně dobře ohraničit a to je relativně dostatečné pro tvorbu 3D virtuálního modelu 

dané části [36]. Výsledná kvalita však nebude dosahovat hodnot CT. 

 

Obrázek 19  MRI kolenního kloubu [x]. 

Výhodou metody je nulová radiační zátěž pacienta. Nevýhoda tkví v časové a cenové 

náročnosti a v poměrně velkém počtu kontraindikací [37].   
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5.2.3 Ultrasonografie 

Ultrazvukové vyšetření se stalo nejčastěji využívanou diagnostickou metodou. Důvodem je 

nízká cena diagnostického výkonu a minimální vedlejší účinky metody. S modernizací 

nastala možnost zobrazovat struktury také ve 3D či 4D zobrazení. Je také možné využívat 

kontrastní ultrasonografii [36]. 

Ultrazvuk využívá akustické vlnění, jehož frekvence přesahuje 20 kHz. Tato frekvence je 

již pro lidské ucho neslyšitelná. Vytvořené ultrazvukové vlny, procházejí strukturami v těle 

a od jednotlivých orgánů, přesněji od přechodů mezi tkáněmi s různou akustickou 

impedancí, se odráží [37]. 

Pro zobrazení kosti se USG nepoužívá, protože se všechno vlnění odrazí na přechodu 

měkké tkáně a kosti. Moderní USG metody jsou však schopny zobrazit osteoporotické 

změny, které se diagnostikují na patní kosti [40], rozměry fetálních kostí [43] nebo 

diagnostikovat zlomeniny končetin [41].    

Z důvodu velmi složité vizualizace kosti není tato metoda v práci využita.  

 

Obrázek 20  Šipky znázorňující kostní stín při vyšetření ultrazvukovým přístrojem [ee]. 
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6 STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO ÚSPĚŠNÉ 

POUŽITÍ NÁHRADY KOSTI 

V této kapitole jsou definovány podmínky pro skutečné využití umělé náhrady vytvořenou 

pomocí 3D tisku. Výslednou kvalitu ovlivňují všechny níže zmíněné kroky, proto je 

důležité si uvědomit, co vše je nezbytné pro získání kvalitního výsledku. 
 

6.1 Data pro tvorbu modelu 

Zdrojem dat pro rapid prototyping mohou být CNC řídící programy, virtuální modely dané 

náhrady nebo skutečná součást - v našem případě původní kost. Pro tuto problematiku 

nepřipadá CNC řídící program v úvahu, neboť je daný tvar velmi složitý [1].  

Vytváření modelu de novo v CAD softwaru je sice možné, ale je zde potřebné velké 

množství dat, která jsou obtížně zjistitelná. Tato možnost připadá v úvahu 

až k prostorovému domodelování objektu ze získaných hodnot. Většina technologií RP 

navíc pracuje pouze s formátem *.stl, který je tedy nutno vygenerovat. 

Nejlepší metodou, jak získat data pro 3D tisk, je reverzní inženýrství, kdy jako model 

slouží v našem případě kost pacienta. Proto je prvním předpokladem pro výrobu kostní 

náhrady kvalitní získání dat. Nejlepší variantou je počítačová tomografie (CT – Computed 

tomography), která nám dodá řezy danou kostí  s velmi vysokou přesností. Vhodným 

nastavením snímání je možno docílit velkého množství řezů. Je zřejmé, že se zmenšující 

vzdáleností mezi jednotlivými řezy se bude zvyšovat přesnost následného modelu. 

Tloušťka jednotlivých řezů tedy udává třetí rozměr a tak výslednou souřadnici 

Z v karteziánské souřadné soustavě [35].  Moderní CT přístroje již dokážou z řezů vytvořit 

3D model, který poskytuje kvalitnější zobrazení nitrotělních struktur a lepší prostorovou 

orientaci. 

Vhodnou metodou je získání dat pomocí 3D skenování vyjmuté kosti. S touto metodou se 

v praxi však setkáme pouze ojediněle. Z velkého množství technologií skenování se zdá 

být nejvhodnější metodou optické skenování. 
 

6.2 Úprava získaných dat pomocí software 

Počítačová tomografie vytváří jednotlivé řezy, které jsou dostupné v počítači v různých 

formátech. Nabízí se možnost zobrazení dat jako pouhých obrázků ve formátu JPEG, 

ale také jako formát, který v sobě nese velké množství informací a v současnosti je 

nejpoužívanějším formátem. Jedná se o zkratku *.dcm, tedy DICOM. Ze snímku v tomto 

vektorovém souboru je možné pro lepší prostorovou orientaci vygenerovat 3D model.  

Důležitým faktorem pro kvalitní zobrazení potřebných struktur je rozlišení, kde platí, 

že čím vyšší je rozlišení snímků, tím kvalitnějších výsledků jsme schopni dosáhnout. 

Aby bylo možné s takovým souborem pracovat dále, je nutné převést dicom do formátu 

*.stl. Až teprve v tomto typu souboru lze provádět tvarové úpravy a kost tak domodelovat 

dle požadavků pro konkrétního pacienta.  

V případě dat získaných ze 3D skeneru je nutno tento mrak bodů exportovat také 

do formátu *.stl, kde je možné následně napravit defekty vzniklé při skenování. Pokud je 

však potřebné dále model upravovat, není formát *.stl pro editaci vhodný. Proto existují 

úkony, kterými je možné model zpětně převést do prostorového tělesa a teprve potom 

přejít k editaci.  
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6.3 Výběr vhodného materiálu 

Základních podmínek pro výběr materiálu je hned několik. První z nich je použití 

biokompatibilního materiálu, který po vložení do těla pacienta nevyvolá žádnou negativní 

reakci. Běžně však s každým implantovaným umělým materiálem k určité reakci dochází. 

Tělo dokáže rozpoznat, že se jedná o cizorodý materiál. Proto je důležité, aby byl materiál 

po aplikaci pacientem dobře snášen a nedocházelo k tzv. rejekci transplantátu [33]. 

Pouze podmínka biokompatibility je však pro dosažení určitých cílů této práce 

nedostatečná. Jelikož je hlavním tématem této práce 3D tisk, plyne druhá základní 

podmínka právě z tohoto titulu. Je tedy nutné, aby materiál zvolený k výrobě bylo možné 

tisknout pomocí některé z metod 3D tisku. V současné době není vhodné používat 

materiály, které jsou teprve v počátcích vývoje.  

Je zřejmé, že jedním z nejvhodnějších materiálů by bylo použití titanu, který vyhovuje 

oběma již výše zmíněným požadavkům. Pro experimentální a zároveň studentské pokusy 

budou použity materiály, které budou splňovat pravděpodobně pouze druhou podmínku. 

Důvodem je obrovská finanční náročnost při použití kovových prášků, která se pohybuje 

v řádech tisíců korun. Dle doc. ing. Josefa Sedláka, Ph.D. je cena samotného tisku 

titanového materiálu okolo 300 Kč za 1 cm
3
.  

Obecné požadavky na výběr vhodného materiálu však můžeme stanovit následovně [33]: 

 materiál nesmí být toxický, imunogenní, karcinogenní ani alergenní 

pro organismus, 

 tělo pacienta musí být schopno daný materiál přijmout, 

 materiál musí být chemický stálý a nesmí vyvolávat žádné chemické reakce v těle, 

 materiál musí splňovat požadavky mechanických vlastností, 

 materiál musí být použitelný pro některou z metod 3D tisku, 

 vhodná hustota a hmotnost výrobku odpovídající co možná nejvíce zdravé kosti, 

 dlouhá životnost materiálu v těle příjemce, 

 cena a doba výroby [34]. 
 

Dalším velmi důležitým požadavkem, na který se v současné době klade čím dál tím větší 

důraz, je kompatibilnost s magnetickou rezonancí. Dle nejnovějších guidelines se materiály 

dělí na tři základní skupiny [bb]: 

 MRI bezpečné materiály - které neinteragují s magnetickým polem, 

 za určitých podmínek MRI přípustné materiály, 

 MRI nebezpečné (unsafe). 
 

Pro naše potřeby by byl nejvhodnější materiál z první kategorie, tedy MRI bezpečný 

materiál. Titan společně s tantalem se do této skupiny řadí a v magnetickém poli menším 

než 6 Tesla by oba materiály neměly činit žádné obtíže [aa]. 
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Nedodržení této podmínky by mohlo vést k zahřátí implantátu a tepelnému poškození 

okolních tkání (popálení). Dalším problémem je možnost pohybu implantátu a jeho 

následné uvolnění, které může způsobit traumatizaci. Nejmenší problém, který by MRI 

nekompatibilní materiál mohl způsobit je vznik artefaktů při snímání jednotlivých sekvencí 

pomocí MR [bb]. 

Pacienti s nádorovým onemocněním, kterým byla kost odebrána, budou s určitou jistotou 

podrobeni každoročnímu screeningu, aby se vyloučila recidiva onkologického onemocnění 

či tvorba metastáz. Z důvodů pravděpodobné nutnosti MRI vyšetření jsou tyto skutečnosti 

pro správný výběr materiálu velice důležité.  

Pro finální tisk a následné testování vhodnosti implantace pacientovi bude přednostně 

použit titanový materiál Ti-6Al-4V, který je biokompatibilní a lze jej využít metodou SLS 

nebo DMLS. Materiál Ti-6Al-4V je možno využít v sinterovaném stavu pro tvorbu 

implantátu s vysokou porositou. Jedinou nevýhodou je vysoká cena použitého materiálu, 

dále pak také vysoké pořizovací náklady stroje a jeho samotný provoz.  

Pro testování realizovatelnosti tohoto projektu bude využita několikanásobně levnější 

varianta, která pracuje s polymerem PLA. 

 

6.4 Výběr vhodné výrobní technologie  

Výše zmíněný výběr materiálů poukazuje na volbu technologie, která bude 

pro problematiku této práce nejefektivnější. Při použití titanového prášku se nabízí tři sobě 

podobné metody 3D tisku. První z nich je metoda selektivního slinování laserem. 

Druhá pak nese název přímé slinování kovu laserem a poslední metodou je EBM, tedy tání 

pomocí elektronového paprsku.  

Rozdíl mezi DMLS a SLS tkví ve stavbě podpor. U SLS metody jsou podpory tvořeny 

z nenataveného prášku. Naopak u DMLS jsou podpory aktivně stavěny stejným procesem 

jako stavba hlavních prvků, kdy dochází ke spékání prášku. U této metody je nutné 

po skončení tisku podpory odstranit dokončovacími metodami. DMLS je metoda 

využívaná pro výrobu implantátu kolenního kloubu [63]. U metody DMLS se také 

popisuje možnost tisku porézního předmětu, což představuje určitou výhodu, 

avšak při správné konfiguraci tisku lze s obdobnými výsledky vyrábět porézní prvky také 

u metod SLS a EBM. 

V současnosti pro 3D tisk kloubních hlavic totálních endoprotéz kyčelního kloubu používá 

firma ARCAM metodu EBM, která se od předchozích dvou liší v použitém tavicím 

médiu [L]. 

Výsledné použití technologie tedy nezávisí na samotných parametrech tisku, ale bude se 

odvíjet spíše  od dostupnosti jednotlivých metod a jejich finanční náročnosti. 

Jak je zmíněno v předchozí kapitole, pro zjištění vyrobitelnosti vymodelovaných 

implantátů bude postačovat cenově dostupná metoda FDM, která objasní, stejně dobře jako 

například DMLS, komplikace při samotném tisku.  
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6.5 Povýrobní úpravy náhrady 

Při použití umělých materiálů vzniká na rozhraní mezi kostí a implantátem poměrně velké 

napětí. Toto napětí vede k „mikropohybům“ a následnému možnému uvolnění materiálu. 

Největší hrozba přichází u použití keramiky. Kovy jsou v tomto ohledu přijatelnější 

variantou, avšak i zde je rozdílnost v modulu pružnosti oproti kortikální kosti výrazná 

(viz 4.2 keramika). Jednou z možností nápravy je nanesení porézního nástřiku na povrch 

implantátu. Tím se velikost napětí na rozhraní kost/implantát snižuje a zároveň se zvyšuje 

styčná plocha mezi oběma strukturami [50].  

Příkladem může být plazmový nástřik, při kterém se HA prášek v plazmatu nataví 

a posléze dopadá na předmět s určitou kinetickou energií. Následuje rychlé ochlazení 

a vytvoření povlaku [50]. 

Mezi povýrobní úpravy je možné zařadit, až po samotné implantaci kosti, vyplnění 

kostního implantátu materiálem, který zabezpečí kvalitnější spojení se zdravou kostí. 

V současnosti existuje materiál Cerament
MT

, který má obdobný modul pružnosti jako 

zdravá kost a poskytuje oseokondukci. Také pevnost v tlaku materiálu je po implantaci 

podobná jako u spongiózní kosti a pomáhá tak odolávat osovým silám [I]. 

V případě, že dochází ke styku dvou umělých materiálů by měly kloubní plošky umělého 

materiálu disponovat určitou hodnotou tvrdosti a pevnosti. Tyto vlastnosti jsou obzvláště 

důležité u kloubních vložek, které jsou nejčastěji vyrobeny z polyetylenu (například 

v případě totální endoprotézy kyčle nebo kolene). Takový materiál lze obohatit 

vitamínem E, který zlepšuje mechanické vlastnosti a také brání polyetylenovou 

komponentu proti oxidaci a následnému rozpadu materiálu [64]. 

V kloubním spojení je za fyziologických podmínek malé množství synoviální tekutiny, 

která lubrikuje kloubní plochy a snižuje tak tření. Při umělých náhradách je zabezpečení 

této funkce velmi těžké nebo až zcela nemožné. U umělých kloubních ploch je tedy nutné 

vytvořit co možná nejkvalitnější povrch, kterého je možné dosáhnout například 

leštěním [50]. 
 

Před implantací je důležité, aby byl implantát bez jakýchkoliv patogenů, které by 

v pooperačním období zcela jistě způsobily problémy při regeneraci. Z tohoto důvodu je 

nutné, po všech předchozích úpravách, umělý implantát vysterilizovat a následně sterilně 

uchovat k ochraně před sekundární kontaminací. Samotná metoda sterilizace a její průběh 

se odvíjí od materiálu, který je sterilizován. V případě keramických částí a částí kovových 

je vhodná fyzikální sterilizace. Nejčastější metodou je sterilizace vlhkým teplem či 

sterilizace proudícím horkým vzduchem. V případě využití vlhkého tepla trvá sterilizace 

při teplotě 134 °C a tlaku 304 kPa celých 60 minut. U metody proudu horkého vzduchu je 

30 minut udržována teplota 170 °C [cc]. 

Před samotnou sterilizací je nutná mechanická očista, která má za cíl zbavit předmět 

větších nečistot vzniklých například při jeho výrobě nebo následné manipulaci. 

Po vysterilizování je nutné předmět uschovat. Možností existuje větší množství. V praxi je 

možné se setkat s uložením do jednorázových obalů typu papír-folie, nebo do opakovaně 

použitelných sterilizačních kazet nebo kontejnerů [cc]. 
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6.6 Vhodná implantace a upevnění náhrady 

Pro implantaci materiálu je důležitá biologická odpověď okolní kosti. V odezvě kosti se 

uplatňují procesy [34]: 

oseoindukce –zahájení oseogeneze, 

osteogeneze – vhojení implantátu, vzniká vrstva spojovací tkáně, 

oseoafinita  - přilnavost kosti k implantovanému materiálu, 

oseokondukce – směrování osteogeneze. 

Nejvýhodnější variantou upevnění jak pro pacienta, tak pro operatéra by bylo, kdyby došlo 

k osteogenezi zdravé kosti do umělého materiálu. S tím však není možné ve většině 

případů 100 % počítat, a proto je nutné zajistit implantát proti pohybu jiným způsobem.  

Ve specifických případech (například při náhradě patní kosti) by bylo možné využít přímé 

sešroubování implantátu s okolními kostmi pomocí kanylovaných kostních šroubů. 

V tomto případě by bylo nutné vymodelovat již před samotným tiskem otvory, v kterých 

by byly následně vedeny a uloženy šrouby. Taková metoda upevnění je poměrně 

jednoduše realizovatelná. Tímto postupem však budou pacientovy znemožněny pohyby 

ve všech kloubních spojeních s implantovanou umělou kostí.  

Dalším problémem, který při implantaci nastává, jsou úpony. Úpony slouží k upevnění 

svalů a vaziva ke kostem a tím zprostředkovávají soudržnost kostí pohromadě a v případě 

kloubu pak pohyb. Při operaci pohybového aparátu a náhradě totální endoprotézou se 

chirurgové snaží zachovat co největší počet úponů a vyměňují pouze ty části kostí, 

které úpony neobsahují. Takové postupy jsou však brány jako ideální a ne vždy možné.  

V případě použití celé kosti je zřejmé, že úpony zachovat nelze. V takovém případě by 

teoretickou variantou mohlo být vymodelovat implantát tak, aby obsahoval vyhloubeniny 

s definovanou porositou v místech anatomického umístění úponu. Při extrakci kosti by 

chirurg zachoval úpon i s částí původní kosti, která by se následně přiložila do prohlubně 

a cílem by byla osteogeneze zbytku kosti do umělého materiálu. Touto metodou by došlo 

po postupném zhojení k trvalému a funkčnímu zajištění implantátu. Místo osteogeneze je 

možné použití kostního cementu, který po zatuhnutí vytvoří velmi pevné spojení.  

Osteogeneze je možným postupem při hojení defektu na lebce. Tento defekt je kvalitně 

nasnímán a po vytvoření přesného implantátu je implantát správně uložen bez potřebné 

fixace. Po několika týdnech by došlo k částečnému prorůstání okrajů zdravé kosti 

do implantátu a tím k jeho fixaci. 

Při náhradě části kosti dlouhého typu, tedy hlavně u kostí končetin je možné teoreticky 

možné kost upevnit obdobně jak je tomu u TEP kyčle. Pokud by se jednalo například 

pouze o distální část kosti, bylo by možné umělou kost vymodelovat tak, aby byla 

upevněna do kosti zdravé. V takovém případě je nutné vytvořit dřík, který bude společně 

s kostním cementem pevně zasunut do zbytku zdravé kosti.  

U všech výše uvedených metod by bylo nutné fixovat operovanou část proti pohybu 

na několik týdnů, tedy alespoň do částečného zhojení. 

Obecných přístupů existuje nepřeberné množství, vždy však bude záležet na dané situaci, 

neboť každá taková operace bude s největší pravděpodobností unikátní. 

Vymyšlení funkčního upevnění náhrady přesahuje možnosti této práce a bylo by vhodným 

tématem do budoucna.   
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7 ZÍSKÁNÍ DAT V PRAXI 

Při získávání dat ze zobrazovacích metod bylo nutné nejprve stanovit zájmovou oblast. 

Tím je myšleno, které kosti budou v práci zkoumány. Jak pojednává kapitola 1., vzácně se 

vyskytuje nádorové poškození některých kostí, kde v současné době neexistuje umělá 

náhrada, a tak se problém řeší resekcí a následnou implantací kostního štěpu. 

Jednou z takových kostí je kost vřetenní. Myšlenkou autora na začátku hledání bylo získat 

data pro tři různé kosti. Další volbou byla tedy kost patní, která se po traumatickém 

poškození velmi těžce hojí. Jako třetí kost byl zvolen díky svému tvaru a také z důvodu 

lokalizace častých metastáz obratel. 

7.1 CT a MRI data 

Po ujasnění, které kosti budou předmětem zkoumání bylo nutné vyhledat vhodné pacienty, 

kteří byli podrobeni diagnostice pomocí počítačové tomografie nebo magnetické 

rezonance. Pacienti byli hledáni s pomocí MUDr. Tomáše Valouška v Nemocnici Třebíč. 

Žádný ze snímků však nevykazoval patologii, jednalo se tedy o relativně zdravé pacienty. 

Pro účely této práce však patologie není nutnou podmínkou, neboť autor se snaží zjistit 

nejprve proveditelnost tvorby umělých kostních náhrad pomocí 3D tisku.  

Nemocnice Třebíč však nedisponuje přístrojem magnetické rezonance, proto bylo nutné 

kontaktovat lékaře z fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně. Zde s pomocí 

doc. MUDr. Zbyňka Rozkydala, Ph.D. byli vyhledáni pacienti s nádorovým postižením 

vřetenní kosti a byly tak poskytnuty také záznamy z MRI.  

Pro současné řešení nádorového poškození však není indikováno detailní zobrazení pomocí 

CT nebo MRI. K orientaci chirurgů postačují rentgenové snímky. Zobrazení patologie 

pomocí CT je tedy zvoleno pouze pro kvalitnější porozumění problému. Pro tyto účely 

však bylo patologické místo snímáno v poměrně velkých rozestupech jednotlivých řezů, 

které komplikují následnou tvorbu a úpravu 3D modelu.  

Příkladem je následující obrázek, kde se jedná o pacienta s benigním nádorovým 

poškozením kosti vřetenní. Po diagnostice pomocí RTG byl pacient podroben také CT 

vyšetření, kde byly jednotlivé řezy od sebe vzdáleny 2 mm.   

 

Obrázek 21  Obrovskobuněčný kostní nádor distálního radia [RTG – Nemocnice u Sv. Anny]. 
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Jelikož se jedná o osobní informace jednotlivých pacientů, bylo nutné ze všech dat 

odstranit jejich údaje, aby nebylo zjistitelné, o které pacienty se jedná.  

Všechna data bylo možné získat ve formátu *.jpeg, nebo ve formátu *.dcm. Zvolen byl 

formát DICOM, s kterým je následně možné kvalitněji pracovat a provádět jednotlivé 

úpravy. 

7.2 Data z 3D scanu 

Pro účely této práce nebylo nutné získat kosti ze současných pacientů, neboť práce má 

za cíl nejprve posoudit realizovatelnost daných metod a jejich následné porovnání 

s definováním kladů a záporů jednotlivých přístupů. Proto autor využil možnost zapůjčení 

lidských kostí kadáverů v anatomickém ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně. Se spoluprácí s doc. RNDr. Ladislavou Horáčkovou, PhD. byly poskytnuty tři 

kosti. Jedná se o kost patní, kost vřetenní a hrudní obratel. Tyto kosti byly vybrány 

záměrně, neboť dle ortopedů v nemocnici U svaté Anny v Brně je velmi problematické 

vyřešit nádorové postižení kosti vřetení, kde neexistuje žádná umělá náhrada. Kost patní 

byla vybrána z důvodu častých, velmi komplikovaných, zlomenin, při kterých je někdy 

nutné kost zcela odstranit. Poslední již zmíněnou kostí je hrudní obratel, který byl zvolen 

kvůli svému poměrně složitému tvaru. 

 

Obrázek 22  Fotky vybraných kostí ke skenování. 

 

Tyto vypůjčené kosti byly naskenovány pomocí 3D skeneru ATOS. Tento přístroj je 

ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně a po ochotné pomoci pana 

doc. ing. Josefa Sedláka, PhD. ho bylo možné využít. 

Skener ATOS 2M využívá dvou kamer s rozlišením 16 Mpx, které jsou od sebe vzdáleny 

cca 30 centimetrů. Kamery jsou osazeny velmi kvalitním optickým systémem, 

díky kterému skenování dosahuje vysokých přesností v řádech setin milimetru. 

Aby snímání objektu nebylo ovlivňováno okolním světlem, je přístroj vybaven technologií 

modrého světla o specifické vlnové délce. Tento zdroj je umístěn uprostřed přístroje, tedy 

mezi dvěma snímacími kamerami. Celý přístroj je uložen v sofistikovaném krytu, který je 

připevněn ke stojanu.  
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Rám stojanu stojí na pohyblivém systému (kolečka) a disponuje také dvěma osami, 

které umožňují libovolně nastavit výšku a také horizontální vzdálenost ve směru 

směřujícím k objektu. Je tak velmi snadné nastavit vhodnou polohu vzhledem 

ke snímanému objektu.  

 

Obrázek 23  3D skener ATOS 2M. 

Aby bylo dosaženo vzniku co nejpřesnějšího modelu, je nutné objekt snímat ze všech 

stran. Proto je kladen důraz na správný úchyt snímané kosti. V našem případě byly kosti 

uchyceny pomocí hrotů ukotvených ve speciálním rámu. Další podmínkou je nanášení 

barvy na povrch objektu, která zabrání vysoké odrazivosti a tak vzniku chybně snímaných 

bodů. Snímané kosti jsou staršího data a tak je jejich povrch matný. Nanesením barvy by 

kosti byly znehodnoceny. Z těchto dvou důvodů bylo rozhodnuto barvu nepoužívat. 

Jakmile se kosti upevnily do rámu, byly umístěny na otočnou desku, která sloužila jako 

snímací plošina.  

Tato deska je poháněna motorem a celý systém je napojen k počítači a řízen ručně nebo 

pomocí softwaru. Motor umožňuje pootočení plošiny vždy o přesně definované úhlové 

hodnotě. Tímto způsobem skener nasnímá objekt z více úhlů. Je zřejmé, že z čím více úhlů 

skenování probíhá, tím je skenování přesnější.  

Nezbytnou přípravou pro skenování je vytvoření několika bodů, které slouží pro skener 

jako výchozí body. Tyto body jsou nalepeny na rámu ze všech stran a při snímání je nutné, 

aby byly viditelné nejméně 3 body. 

 

Obrázek 24  Zobrazení referenčních bodů skenerem. Rozpoznané body jsou zeleně. 
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Během skenování bylo nutné kosti upevnit tak, aby nedocházelo k jejich pohybu. S tím by 

si skener neporadil. Výsledkem by bylo množství bodů s velkým počtem chyb 

a zobrazovaný model by neodpovídal skutečnosti. Proto bylo nutné kosti pevně hroty 

upevnit. Kost byla nasnímána ze 12 poloh a pak byla otočena obráceně 

(„vzhůru nohama“), aby bylo možné nasnímat její spodní část, která se pootočila také vždy 

po 30°.  

Takovým způsobem byla nasnímána kost patní a obratel. Kost vřetenní byla upevněna tak, 

aby její otáčení nebylo nutné. Vzhledem k nádorovému onemocnění, které postihuje 

distální část vřetenní kosti, nebyla loketní část nasnímána.  

Výsledkem skenování je mrak bodů, které v prostoru tvoří model odpovídající reálnému 

objektu. Při skenování se však nasnímaly také hroty a celý rám. Tyto prvky je tedy nutné 

v následných krocích odstranit. 

 

 

Obrázek 25  Uchycení jednotlivých kostí. 
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8 ZPRACOVÁNÍ DAT A JEJICH ÚPRAVA PRO KONSTRUKČNÍ 

ŘEŠENÍ 

Následujícím krokem po získání dat je jejich úprava. Tato kapitola detailně popisuje 

jednotlivé kroky autora práce, kterými dal za vznik finálním modelům kostí, které jsou 

nadále použity k samotnému 3D tisku. Kapitola je rozdělena dle původu dat na zpracování 

dat CT/MRI a úpravu dat ze skenování. 

8.1 Zpracování CT a MRI dat 

Po získání dat ve formátu DICOM byla nutná jejich následná úprava. Existuje poměrně 

velké množství softwarů, které dokážou s tímto formátem pracovat. Jak se však při 

zpracování těchto dat ukázalo, vytvořit kvalitní model z jednotlivých řezů a převést jej 

do formátu *.stl je obrovský problém.  

První pokus úpravy a převodu dat byl pomocí freeware softwaru Seg3D, do kterého byly 

importovány DICOM snímky z CT. Jednotlivé řezy byly pomocí programu seřazeny 

za sebe, čímž byl vytvořen prostorový objekt. Tento objekt však obsahoval nejen kosti, 

ale také měkké tkáně a okolí. Jako první tedy bylo nutné odstranit všechna pro nás 

přebytečná data měněním tvaru křivky histogramu. Po nalezení vhodného tvaru zůstaly 

v modelu zobrazeny pouze kostní struktury. Model kostí byl však stále tvořen pouze 

jednotlivými řezy. Dalším krokem tedy bylo vytvoření jednotného prostorového objektu. 

Po úspěšném převodu na solidní těleso následoval export do formátu *.nrrd. 

Formát *.nrrd byl následně využit také freeware softwarem ImageVis3D. Po importu dat 

bylo nutné definovat požadovaný stupeň šedi, který odpovídá kostní tkáni. Zde bylo nutné 

zvolit kompromis mezi kvalitním zobrazením kosti s tím, že budou částečně zobrazeny 

i měkké tkáně a zobrazením menších detailů, avšak s absencí měkkých tkání. Vybrána byla 

druhá možnost. Po zvolení intervalu šedi byl objekt exportován jako síť do formátu *.stl. 

Následně byl STL model otevřen v programu GOM Inspect, kde na první pohled model 

vypadal velmi dobře. Po zobrazení z jiných úhlů však bylo zjištěno, že je model 

deformován a zcela vůbec neodpovídá skutečným rozměrům. Výsledek ukazuje následující 

obrázek. 

 

 

Obrázek 26  Deformace vyexportovaného modelu do formátu STL pomocí softwaru Seg3D. 

Tento problém se nepodařilo vyřešit a tak bylo přistoupeno k jiným softwarům, jako např. 

3Dslicer a 3Ddoctor. Ani u jednoho z uvedených programů však výsledek nebyl úspěšný. 

Další variantou byl program InVesalius 3.0, do kterého byla nainportována data pacienta. 

Veškerá data byla zobrazena jako sekvence jednotlivých CT snímků. Obdobně jako u výše 

popisovaného softwaru, i zde bylo nutné stanovit nejvhodnější rozsah Hounsfieldovy škály 

šedi.  
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Obrázek 27  Volba odstínu šedi pro zobrazení jednotlivých struktur skenované oblasti (vlevo pro měkké tkáně, 

uprostřed pro kosti, vpravo pro sklovinu). 

Po vybrání požadované struktury (v našem případě kosti) bylo možné vytvořit povrch dané 

struktury, z kterého byl následně vymodelován 3D objekt. Tento objekt byl exportován 

jako síť do formátu *.stl. Po zobrazení tohoto souboru v programu GOM Inspect, byla 

metoda posouzena jako úspěšná, protože objekt nebyl procesem úprav zdeformován. 

Vygenerovaná síť však obsahovala všechny nasnímané kosti, což by bylo pro následný tisk 

nežádoucí. V takovém případě by po vyrobení celého skloubení muselo dojít 

k mechanickému oddělení jednotlivých kostí. V tomto programu byly postupně kosti 

odstraňovány. Po odstranění všech okolních kostí zbyla pouze kost vřetenní, na které tímto 

procesem vznikly určité defekty (díry či zbytky okolních kostí – jak zobrazuje následující 

obrázek).  

 
Obrázek 28  Úprava sítě ve formátu STL s postupným odstraňováním kostí. 

 

Jednou z možných variant bylo tyto defekty odstranit a dané struktury domodelovat 

obdobně, jak tomu bylo při úpravě naskenovaných dat (viz obrázek 27). Bohužel však 

defekty byly takového rozsahu, že došlo ke změně tvaru původních kloubních plošek kosti, 

které jsou na celé kosti nejdůležitější, neboť poskytují spojení s okolními kostmi.  
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Program také umožňuje vybrat zájmovou oblast, kde je cílem označit kost, s kterou 

chceme pracovat dále. Tato varianta byla objevena až po postupu popsaném výše, proto je 

zde popsána ve stejné posloupnosti, jak autor postupoval. Z řezů označené kosti bylo nutné 

vytvořit povrch, který následovalo vytvoření prostorového tělesa. Toto těleso se následně 

vyexportovalo do formátu *.stl, kde by v ideálních podmínkách nebyly nutné další úpravy.  

Vzdálenost jednotlivých řezů nebyla dostatečně malá, a tak vznikl po vybrání kosti vřetení 

a vytvoření  prostorový objekt, který obsahoval také kost loketní, člunkovitá 

a poloměsíčitá. Nastal tedy ve výsledku stejný problém jako tomu bylo u postupu výše, 

kdy se zájmová oblast nevybírala s tím rozdílem, že zde bylo méně kostí k odstraňování. 

Problém s defekty po odstranění zbylých kostí byl ale obdobný. Proto byl tento postup 

vyhodnocen jako nedostačující.  

 

Obrázek 29  Vytvoření prostorového modelu postupem výběru zájmové oblasti (vlevo). Vzniklé defekty po 

odstranění okolních kostí (vpravo). 

Protože byly již zmíněné metody nedostačující, bylo přikročeno k nejsložitějšímu řešení. 

Dle potřeby lze požadovanou oblast snímat počítačovým tomografem s různou kvalitou. 

Snímky distální části pacientovy horní končetiny byly pořízeny se vzdáleností jednotlivých 

řezů 0,5 mm, což je možné považovat za velmi kvalitní zobrazení. Pro oblast, zobrazenou 

na obrázku 27 vlevo, bylo pořízeno 351 transverzálních řezů.  

Z jednotlivých snímků si lze v programu InVesalius snímanou oblast zobrazit v jakékoliv 

rovině. Jako nejvhodnější projekce pro následnou úpravu se jevila projekce podélná 

(frontální rovina základního anatomického postavení). V této pracovní rovině bylo nutné 

nejprve vytvořit masku s námi vybraným rozsahem Hounsfieldovy škály šedi, kterou bylo 

dosaženo zvýraznění všech kostní. Následovalo procházení jednotlivých řezů, 

kde u každého řezu byly okolní kosti ručně vymazávány. Tento proces znázorňuje 

obrázek 29. 

Vymazávání bylo nutné provádět, kvůli detailním strukturám na kosti, ve více projekcích. 

Jen takový postup zabezpečil, že následně vzniklý model bude kvalitní a bez velkého počtu 

defektů. Po úpravě všech snímků, které zobrazovaly spojení vřetenní kosti s kostmi 

sousedními, byl vytvořen povrch dané masky a následně pak vyveden trojrozměrný model. 

V tuto chvíli bylo možné model exportovat do STL formátu.  
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Obrázek 30  Ruční úprava snímků zobrazení os radii. 

Následovalo otevření *.stl souboru v programu GOM Inspect 2016. Model kosti nebyl 

nikterak prostorově deformován a kost vřetenní již nebyla ve spojení s žádnou sousední 

kostí. Z těchto důvodů byla tato metoda zvolena jako metoda vhodná pro podobné úpravy 

dalších snímků kostí. 

Software GOM Inspect 2016 umožňuje editaci vytvořené sítě. Díky této možnosti byly 

odstraněny okolní struktury. Protože bylo zvoleno širší rozpětí škály šedi. Zobrazilo se 

ve výsledném modelu velké množství bodů, které se nacházely v okolí vřetenní kosti 

a bylo nutné je také odstranit. To však nečinilo příliš velké problémy, neboť kloubní 

plošky a další těžce přístupné místa bylo možné od těchto bodů postupnými kroky očistit 

(nenaléhaly přímo na kost, jak tomu bylo u předchozích postupů). 

 

 

Obrázek 31  Postup odstranění veškerého okolí vřetenní kosti. 

Na obrázku je však možné si všimnout některých nedokonalostí, které vznikly následkem 

nepřesnosti vymazávání jednotlivých slajdů. Důvodem je také vzdálenost jednotlivých 

řezů, které zapříčinily jakousi schodovitost povrchu kosti. Model byl tedy detailně 

prohlédnut a zjištěné defekty byly odstraněny. Nejprve byl povrch kosti pomocí funkce 

smooth mesh vyhlazen a následně byly prováděny úpravy při velkém přiblížení, aby se 

dosáhlo co možná nejkvalitnějšího povrchu. 
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Následující obrázková kolekce znázorňuje kroky jednotlivých úprav a výsledný povrch 

kosti. Autor si je vědom, že velikost obrázku odpovídá jeho pozici v přílohách na konci 

dokumentu. Umístění zde však považuje za vhodné, neboť je znázorněn výsledný stav 

povrchu kosti. 

 

Obrázek 32  Kolekce obrázků jednotlivých úprav povrchu kosti. 

Obratel a kost patní byly modelovány stejným způsobem, proto zde nebudou detailně 

popisovány. V příloze této práce jsou však konečné modely jednotlivých kostí znázorněny. 

Obdobným stylem by bylo možné vytvořit trojrozměrný model kosti ze snímků 

magnetické rezonance. Zde by však metoda byla opačná, jednotlivé snímky by nebylo 

nutné upravovat odmazáváním, ale naopak by byl použit štětec, jako jedna z funkcí 

softwaru InVesalius a pomocí něj by byla obkreslena kontura požadované kosti na všech 

snímcích. Bohužel nebylo možné získat kvalitní data, neboť jednotlivé řezy byly od sebe 

vzdáleny 7x více než v případě snímků z CT vyšetření. Vřetenní kost v podélných řezech 

byla zobrazena pouze na šesti řezech, což je absolutně nedostatečné množství. 

 

Obrázek 33  MRI zobrazení předloktí u pacienta s osteosarkomem. 
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Obdobným postupem bylo vyzkoušeno vymodelovat kost u pacienta s obrovskobuněčným 

nádorem vřetenní kosti, viz obrázek 21. Tento nádor způsobil svým růstem značnou 

deformaci distální části kosti, v které se vytvořila kavita bez kostní matrix. Pacient byl 

vyšetřen pomocí RTG přístroje a následně podroben vyšetření počítačovým tomografem. 

Ze vzniklých snímků byl vytvořen model kosti (obrázek 34), který byl značně nekvalitní. 

Tento problém vznikl v důsledku velmi silných řezů (vzdálenost 1 mm). Jelikož by ani 

velké úpravy nevedly ke kvalitnímu zhotovení implantátu, bylo od výroby modelu 

opuštěno. Kavita však byla v programu InVesalius ručně vyplněna a deformita upravena na 

fyziologický tvar kosti. 

 

Obrázek 34  Vytvořený model kosti vřetenní postihnuté nádorem (vlevo: před úpravou, vpravo: po úpravě). 

8.2 Zpracování naskenovaných dat 

Výsledkem naskenování kostí je mrak bodů v prostoru. Přístroj však skenuje vše, na co je 

během svého procesu zaměřen a co je zároveň osvíceno modrým světlem. Je však důležité, 

aby skenovaná plocha byla v takové orientaci, že po osvícení světlem se paprsky odrazí 

do optické soustavy kamer. Tečné plochy nebo plochy pod ostrým úhlem jsou tedy těžce 

snímatelné a ve většině případů je skener zaznamená jako prázdný prostor bez bodů.  

 

Obrázek 35  Nasnímaný mrak bodů při skenování kosti patní (vlevo) a kosti vřetení (vpravo). 

Nasnímáním všech bodů vytvoří program ATOS V7.5 SR2, dodávaný jako komplexní 

balíček se skenerem, soubor, který je schopen tyto body prostorově zobrazit. Všechna data 

jsou ve formátu *.atos_prj, s kterými umí pracovat pouze několik software.  

  



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 59 

Ty zároveň slouží jako jednoduché editační software. Díky nimž lze sofistikovanými kroky 

odstranit přebytečně naskenované body. Velikým pozitivem je pak možnost exportu 

do dalších formátů, které jsou globálně rozšířeny.  

Kosti byly autorem práce editovány ve freewarovém programu GOM Inspect 2016. 

Hlavní úpravy spočívaly v odstraňování přebytečných bodů, které nepatřily ke skenu kosti 

a dále pak také k doplňování bodů, které skener nenasnímal z důvodu jejich obtížného 

prostorového umístění a ve virtuálním modelu se pak tyto nenaskenované body zobrazily 

jako prázdná místa.    

Nejprve byly odstraněny body, které nepatřily skenované kosti. Problém nastal v místě, 

kde byl upevňovací hrot rámu ke kosti přiložen natolik, že pronikl povrchem kosti 

a vytvořil tak defekt, který se po odstranění naskenovaných bodů z hrotu jevil jako prázdné 

místo. Toto místo však bylo domodelováno společně s již zmíněnými dalšími oblastmi. 

Proces „zalepování“ děr znázorňuje následující obrázek.  

 

Obrázek 36  Proces editace děr. 

Skenované kosti byly již částečně opotřebované a tak se v průběhu používání k výuce 

na lékařské fakultě vytvořily některé defekty, které u zdravého jedince nenajdeme. 

Jak znázorňuje obrázek 23, plochy s největší mírou opotřebení byly zbroušeny natolik, 

že skener nasnímal hlouběji uloženou trabekulární část kosti. Tím vzniklo ve virtuálním 

modelu velký počet malých děr, které bylo nutno odstranit a nahradit nově vygenerovanou 

plochou. Nejdůležitějšími částmi na snímaných objektů jsou kloubní plochy jednotlivých 

kostí, které by měly přesně odpovídat skutečnosti, aby model po implantaci do pacienta 

dobře naléhal na plochy sousedních kostí a nedocházelo k jejich vzájemnému poškození.  

Po úpravě všech kostí byla data exportována do formátu *.stl, který je kompatibilní 

s 3D tiskárnami a je možné jej i nadále editovat. 
 

8.3 Rozdíly mezi získanými daty z CT a z 3D skenování 

Při srovnávání získaných dat byl objeven markantní rozdíl ve velikosti souborů. 

Příkladem je vřetenní kost, která měla velikost po úpravě (pouhé odstranění okolních 

struktur) okolo 55 MB, oproti dat ze skenování, které zabíraly pouze 10 MB. 

Rozdíl kvality výsledných povrchů však nebyl vzhledem k rozdílné velikosti adekvátní.  

Analýzou počtu facet bylo zjištěno, že 5 cm modelu kosti z CT tvoří 191 568 plošek 

(38 313 plošek/1 cm délky modelu). Model vřetenní kosti v délce 20 centimetrů vytvořený 

z 3D skenu pak obsahoval 237 642 trojúhelníků (11 882 plošek/1 cm délky modelu). 

Po načtení těchto dvou souborů do softwaru Slic3r byl nalezen důvod tak velkých 

odlišností. Program Slic3r umožňuje prohlížet dráhu tiskové hlavice jednotlivých vrstev 

tisku. Po demonstraci tisku bylo zjištěno, že STL soubor získaný z CT dat neobsahuje 
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pouze jednu vrstvu (plášť) bodů, ale v jeho distální části je obrovské množství různě 

velkých útvarů. Naopak řez modelem z 3D skenování byl v pořádku – jednalo se pouze 

plášťový model kosti. Rozdílnost těchto modelů v řezu je zobrazena na následujícím 

obrázku s pomocí softwaru Slic3r.  

 

Obrázek 37  Řez distální částí vřetenní kosti v programu Slic3r (vlevo model z CT, vpravo model z 3D skenu). 

Červená kontura na obrázku značí obrys tělesa, modrá naopak jeho vyplnění pomocí 

šestihranů. Je zřejmé, že tisk modelu by v případě dat z CT byl oproti naskenovanému 

modelu o mnoho delší. Pro lepší názornost je daný rozdíl obou modelů zobrazen pomocí 

programu GOM Inspect 2016, který nabízí řez modelem v jakékoli rovině.  

 

Obrázek 38  Řez distální částí vřetenní kosti v programu GOM Inspect 2016 (vlevo CT, 3D sken). 

Tento problém bylo nutné upravit. Metod bylo hned několik. První z nich je využití 

programu Stl2Step, který umožňuje vytvořit více těles a následně vybrat pouze jedno 

z nich, které je vygenerováno do souboru *.stl. Model je programem rozdělen na tělesa, 

která se navzájem nedotýkají. Je však možné, že by zde určité defekty i nadále zůstaly, 

neboť některé útvary jsou se stěnou v kontaktu.  

Druhý postup pracuje s využitím jednotlivých řezů (formát DICOM) z počítačové 

tomografie, kde pomocí programu InVesalius 3.0 je možné každý řez upravit dle 

požadavků buď domodelováním potřebné tkáně nebo jejím odstraněním. 

Následující obrázek vyobrazuje zdroj problému v CT řezech a jeho následnou opravu.  
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Obrázek 39  Zobrazení CT řezu a jeho následná úprava. 

Poslední možností, která byla také k editaci využita, je úprava modelu v programu GOM 

Inspect 2016. Zde je možné provádět editaci jednotlivých trojúhelníků. Jakýkoliv z nich je 

možné označit a v našem případě následně odstranit. Výběr vnitřních částí je však poněkud 

obtížnější. Postup byl tedy takový, že byly označeny všechny trojúhelníky modelu, 

od kterých se následně odznačily fasety povrchu objektu. Tímto způsobem zůstaly vybrány 

všechny plochy, které nepatřily ke kontinuitě pláště, tedy veškeré vnitřní trojúhelníky, 

které byly následně odstraněny. 

 

Výsledný model má parametry u obou zmíněných postupů obdobné a neliší se 

od skenovaných dat. Počet plošek byl těmito kroky snížen na hodnotu 53 562 

(10 712 plošek/1 cm modelu), což odpovídá modelu vytvořenému pomocí 3D skenování. 

Velikost souboru *.stl klesla na hodnotu 2 MB. Tento model byl následně v této podobě 

využitý ke konstrukčním úpravám. 

 

8.4 Konstrukční úpravy kosti 

V této podkapitole jsou uvedeny vybrané konstrukční návrhy. Při navrhování možného 

upevnění byly zohledněny anatomické disproporce dané kosti, které přihlíží zejména 

k topografii řešené oblasti. Využity byly také některé chirurgické přístupy současnosti. 

Všechna uvedená řešení jsou pouhé návrhy, které by bylo nutné pro konečné použití 

upravit dle potřeb daného zdravotnického pracoviště. 

Veškeré konstrukční úpravy byly prováděny v programu Autodesk Fusion 360. Jedná se 

o software, který je pro studenty po registraci volně stažitelný. Po načtení souboru však 

editace nebyla možná, neboť formát *.stl obsahuje pouze plášťový model daného objektu, 

který nelze prostorově editovat. Změny byly prováděny také v programech Meshmixer, 

Meshlab a Freecad. Takové programy jsou ale vhodné pro úpravu sítě modelu, kde je 

možné editovat trojúhelníky, ze kterých je model sestaven. Pro tvorbu konstrukčních 

návrhů však vhodné nejsou.  Složitost tělesa a jeho přesnost je definována právě počtem 

trojúhelníků, které v případě skenů kostí dosahovaly počtu více než 150 tisíc na jednu kost. 

Práce v programu pak byla velmi složitá, protože i velmi výkonný počítač s grafickou 

výbavou 16 GB RAM nebyl dostačujícím ke zpracování takového počtu ploch. 

Každý úkon tak trval několik minut, než si s ním počítač dokázal poradit a vše potřebné 

přepočítat. Z tohoto důvodu musel být počet trojúhelníků (plošek) redukován na jednu 

třetinu původního počtu.  

Následná práce v programu Fusion 360 byla přijatelnější. Jako první bylo nutné vytvořit 

z plášťového modelu těleso objemové. Po vytvoření objemového modelu byl plášť 
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vymazán a následně bylo možné těleso editovat. Editace byla poměrně složitá, neboť žádná 

z níže uvedených kostí nemá vhodnou plochu, která by sloužila jako referenční plocha 

pro orientaci tělesa. Před editací tedy bylo nutné prostorové těleso vhodně uložit 

do kartézského souřadnicového systému.  

Konečná úprava tělesa byla prováděna obdobným stylem jako je známo například 

v komerčních programech Autodesk Inventor Professional či SolidWorks. Jakmile bylo 

těleso upraveno dle představ autora, bylo nutné jej exportovat zpět do formátu 

kompatibilního s 3D tiskárnami, tedy *.stl. 
 

8.4.1 Kost vřetenní 

První řešenou kostí byla kost vřetenní, jejichž data byla použita pro různé přístupy jak 

ze skenování tak z počítačové tomografie. V následných řádcích jsou uvedeny tři možná 

řešení, která se odvíjí od jednotlivých postižení kosti a také dle snímané oblasti pomocí 

CT. Již výše řešená data z CT obsahují pouze distálních cca 5 cm kosti vřetenní, což je 

poměrně malá vzdálenost. Z toho důvodu bylo přistoupeno k řešení implantace pomocí 

takzvaného dříku. Jedná se o stejný princip, který se používá při totální endoprotéze kyčle. 

Hlavní část implantátu, která je velmi důležitá díky kloubním plochám, je částečně 

prodloužena a směrem proximálním postupně zúžena. Toto zúžení slouží jako „trn“, 

který se zasune do zbylého pahýlu pacientovy vřetenní kosti a upevní se pomocí kostního 

cementu. Toto konstrukční řešení zobrazuje obrázek 40. Jednou z možných variant je také 

vytvoření více variant univerzálních dříků o různých velikostí, které by byly jednoduše 

smontovatelné s implantátem na míru. Takový postup by chirurgovi mohl teoreticky 

usnadnit upevnění náhrady.  

 

Obrázek 40  Radius s dříkem. 

V případě dat z 3D scanu je kost nasnímána již od konce proximální čtvrtiny vřetenní 

kosti. Takto široký záběr kostní tkáně poskytuje vhodné podmínky pro konstrukční řešení. 

V tomto případě byl radius zarovnán v jeho transversální rovině. Následně byl upraven 

na požadovaný tvar, který je schodovitě odstupňován tak, aby bylo možné jeho spojení se 

zdravou kostí využitím přístupu „side to side“. Upevnění kosti vyžaduje šroubové spojení, 

pro které jsou v implantátu vytvořeny příslušné díry.  



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 63 

V distální třetině vřetenní kosti je další otvor, skrze který bude zaveden pojišťovací šroub 

vedoucí až do kosti loketní. Takový přístup způsobuje částečné snížení pohyblivosti 

předloktí způsobené nemožností vzájemné změny postavení kostí, tedy pronace a supinace. 

 

 

Obrázek 41  Radius s vytvořenými dírami pro zavedení šroubů. 

 

Třetí přístup je pravděpodobně nejjednodušší. Vzájemné spojení implantátu a zbylé kosti 

vřetenní je zajištěno metodou „end to end“ a poloha v ose původní kosti zafixována 

pomocí dvou dlah. Takový postup se využívá nejčastěji u zlomenin. Pro lepší znázornění je 

přístup vyobrazen na následujícím snímku (obrázek 42). 

 

 

Obrázek 42  Radius s dlahami. 

 

8.4.2 Kost patní 

Fyziologická pohyblivost patní kosti vůči kostem sousedním je velmi malá 

(téměř nepohyblivá). Z této vlastnosti vychází představa o upevnění implantátu, které je 

zajištěno pomocí několika šroubů. Tyto šrouby jsou různých velikostí a pronikají 

do okolních kostí, tedy do kosti hlezenní (talus) a do kosti krychlové (os cuboideum).  

Aby hlavice šroubů nevyčnívaly z povrchu kosti a při chůzi pacienta nezpůsobovaly 

bolestivost a traumatizaci okolní tkáně, byly vytvořeny prohlubně v ústí vytvořených děr. 

Tím jsou hlavice šroubů zapuštěny dovnitř implantátu a k žádné zmíněné traumatizaci by 

nemělo docházet. Pro utažení má hlava šroubu vnitřní šestihran (imbus).  Spojení umělé 

patní kosti s okolními kostmi pomocí šroubů způsobí artrodézu (chirurgické znehybnění 

kloubu), čímž je znemožněn jakýkoliv pohyb mezi okolními kostmi.  
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To by však v praxi nemělo způsobovat žádné větší obtíže. Data pro toto konstrukční řešení 

(viz Obrázek 43) byla vzata z modelu kosti vzniknutého pomocí 3D skenu. 

 

Obrázek 43  Konstrukční návrh patní kosti  

(vlevo: pohled zepředu, uprostřed: pohled zboku, vpravo: pohled zezadu). 

 

8.4.3 Obratel 

Obratel má specifický tvar, který se skládá z těla obratle, oblouku obratle a řadou výběžků. 

Právě tělo a oblouk ohraničuje míšní kanál, kudy vede ve vyšších etážích páteře mícha, 

která v bederní oblasti postupně přechází na jednotlivé svazky nervů (cauda equina). 

Z této skutečnosti vychází i následná konstrukční úprava, kde bylo nutné oddělit oblouk 

obratle od jeho těla. V jiném případě by kvůli probíhající míše nebylo možné obratel 

implantovat. Pro montáž těchto dvou komponent zde byly vytvořeny otvory se závitem 

a obdobně jak u předchozích kostí i zde jsou vytvořeny zápustě pro šrouby. Výše zmíněný 

popis odpovídá následujícímu obrázku. 

 

Obrázek 44  Konstrukční úprava obratle se šrouby. 
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9 TISK KOSTNÍ NÁHRADY 

Tato kapitola popisuje samotnou výrobu (tisk) kostních implantátů, jejichž modely vznikly 

postupnými kroky popsanými výše. Pro demonstraci vyrobitelnosti jednotlivých kusů byla 

využita technologie FDM. Tato metoda byla zvolena díky své cenové dostupnosti 

a rozšířenosti mezi laickými uživateli.  

9.1 Výběr a parametry 3D tiskárny 

Jednou z velmi často využívaných 3D FDM tiskáren současnosti je tiskárna vzniklá 

v projektu RepRap, jejíž části jsou vyrobeny v Open Source programech. To je důvodem 

její velké oblíbenosti mezi uživateli. Proto byly kostní implantáty tisknuty na tiskárně 

od Josefa Průši s označením „Original PRUSA i3 plus“ [ff], která je zobrazena 

na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 45  Original PRUSA i3 plus. 

Pracovní plocha tiskárny je 20x20 cm, což je dostatečné pro potřeby tisku zvolených kostí. 

Mezi použitelné materiály se řadí PLA a ABS, které je vhodné využít. PLA je pro tisk 

objemnějších materiálů výhodnější, neboť zde nedochází k tam velkému smrštění 

při chladnutí. Aby se předcházelo nerovnoměrnému chladnutí a následné deformaci 

výtisku, je pracovní deska vyhřívaná. Materiál PLA se také taví při nižších teplotách, 

a tak je nižší spotřeba elektrické energie při výrobě součásti. Originálně dodávaná mosazná 

tryska má průměr 0,4mm. Pro tuto tiskárnu je však možné využít i trysku 0,3mm, 

s kterou bude tisk vykazovat jemnější strukturu. Pro demonstraci vyrobitelnosti je však 

originální tryska dostatečná. Parametrem ovlivňujícím kvalitu výsledného výtisku je také 

výška jednotlivé vrstvy, která lze nastavit již od 0,05mm. Se snižující se výškou jedné 

vrstvy však nepřímo úměrně roste čas tisku.  

Tiskárna pracuje v kartézském souřadném systému, kdy pohyb v ose X a Z vykonává 

tisková hlava, zatímco pohyb v ose Y je uskutečněn pomocí pracovní desky. Tiskárna je 

také vybavena LCD displejem, v kterém je možné provádět změny v základním 

nastavením parametrů tisku. Výhodou je slot pro paměťovou kartu SD, ze které je možné 

načíst soubor k tisku. Nově tak není nutné mít propojenou tiskárnu s počítačem pomocí 

kabelu.  
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Materiál je ve formě 1,75 mm silné struny navinut na cívku zavěšenou nad pracovní 

plochou na rámu tiskárny a pomocí mosazného podávacího kolečka je dodáván do tiskové 

hlavice, kde je nataven přesně definovanou teplotou pro daný typ materiálu a konstantně 

vytlačován skrze trysku na pracovní plochu. 
 

9.2 Úprava STL dat v programu generujícím g-code 

Vytvořené STL data, je nutné v programu vhodně umístit na pracovní desku a nastavit 

parametry tisku. Některé soubory v tomto formátu však mohou vykazovat velké množství 

chyb jakými jsou nejčastěji špatně zvolené trojúhelníky, které se překrývají. Tyto chyby 

lze odstranit ručně, což je obvykle velmi pracné. Vhodným programem pro takové úpravy 

je Netfab, který dokáže chyby upravit automaticky. V námi používaných datech však 

žádné zásadní chyby nebyly a STL soubor bylo možné rovnou upravovat v programech 

zmíněných dále. 

 Softwarů pracujících s STL soubory a generující g-code je poměrně velké množství. 

Většina z nich je volně stažitelných (freeware). Autorem byly odzkoušeny programy 

Slic3r, Simplify3D, Pronterface a také upravený program Slic3r od Josefa Průši, který je 

„odladěn na míru“ pro tiskárny jeho společnosti Original Prusa.  

Poupravený program Prusa Slic3r byl posouzen jako nevhodný, neboť zde nebylo možné 

zvolit starší typ tiskárny Original Prusa i3 plus. Po zkušebním tisku kosti vřetenní bylo 

zjištěno, že rozměry implantátu neodpovídají skutečnosti. Konkrétní problém byl 

v rozdílné šířce vřetenní kosti (orientace v ose Z). Dále také nanášený materiál velmi 

rychle chladl a výsledný povrch nebyl dostatečně kvalitní. Software Simplify3D byl 

vyzkoušen ve strojírenské firmě Nuvia a.s. Jeho obsluha byla snadná a velmi dobře  byly 

stavěny podpory pod tisknutý prototyp kosti. Nevýhodou však byla nemožnost použití 

freewarové verze.  

Proto si autor zvolil jako výchozí program pro další kroky Slic3r. Tento program je 

univerzální pro různé typy tiskáren a po nastavení vhodných parametrů byl výsledný tisk 

kvalitní a rozměrově odpovídal realitě. Výhodou Slic3ru je příjemné uživatelské prostředí, 

které umožňuje nahlížet na model pomocí 2D/3D náhledu a také je možné si zobrazit 

jednotlivé vrstvy tisku, díky kterým si lze jednodušeji představit průběh tisku.  

 

Obrázek 46  Ukázka náhledu výtisku vřetenní kosti s podporami v programu Slic3r. 

V rozhraní programu byly zvoleny parametry tiskárny, které odpovídají tisku z PLA 

materiálu. Teplota tiskového procesu byla nastavena na hodnotu 210 °C pro trysku a 50 °C 

pro pracovní desku. Dále byl zvolen průměr struny (1,75 mm) a trysky (0,4 mm). 

Výška jednotlivé vrstvy nastavena na 0,15 mm. Pro šetření materiálu a snížení výrobního 

času bylo nastaveno vyplnění výtisku materiálem pouze 40 %.  
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Kvůli poměrně složitým tvarům zvolených kostí bylo nutné tisknout také podpory, 

které jsou stavěny pro udržení ploch svírajících úhel s pracovní deskou menší než 45°. 

Při tisku implantátů bez využití podpor by pravděpodobně došlo ke zborcení struktur 

a následné deformaci výsledného varu. Zvolená tiskárna využívá pro stavbu podpor stejný 

materiál jako pro tisk samotné kosti, proto bylo nutné zvolit podpory s minimálním 

dotykem kosti, aby bylo následné odstranění těchto struktur snadné.  

Dle zadaných parametrů je program schopen vygenerovat nejvhodnější tvar a počet 

podpor. Následující obrázek byl pořízen při tisku obratle a demonstruje tvorbu podpor 

i zvolenou výplň vnitřku výtisku.  

 

Obrázek 47  Tvorba podpor a náhled na výplň výtisku. 

Po nastavení všech parametrů byl generován g-code, který obsahuje obdobné příkazy jako 

řídící program pro CNC stroje. Ten byl následně uložen na SD kartu a nahrán do 3D 

tiskárny.  
 

9.3 Tisk implantátů 

Před tiskem kostí bylo nutné provést přípravu pracovní desky. Na dodávané sklo bylo 

naneseno lepidlo, které zaručuje dobrou přilnavost materiálu k podložce. Při nedostatečné 

přípravě bylo v průběhu tisku nutné proces zrušit, protože nanesené vrstvy byly odtrženy 

a tisková hlavice tak další vrstvy nanášela do „prázdna“. Po správném nanesení 

a dostatečném zaschnutí lepidla byla adheze dostatečná a materiál se již z podložky 

neodlepoval.  

Během tisku se jako velmi důležitý krok ukázala již výše zmíněná orientace modelu. 

Ta byla důležitá kvůli styčné ploše s pracovní deskou, která by měla být co největší. 

Zpočátku byla navržena orientace tak, aby bylo stavěno co nejméně podpor, avšak samotná 

kost byla v kontaktu s podložkou pouze malou plochou, což vedlo i při dobré přilnavosti 

k odtržení součásti a znemožnění pokračování v tisku.  

Během stavby podpor se okrajové části vlivem změny teploty a rozdílné tloušťky materiálu 

také začaly odlepovat a následně byla tisková hlava s tryskou s těmito strukturami v kolizi. 

Proto byly podpory během tisku zajištěny lepící páskou k pracovní desce. K vyřešení 

tohoto problému pomohla také tvorba podstavy vysoké 0,4mm, na kterou se dále stavěly 

podpory a vykazovaly tak lepší soudržnost. Během stavby podpor byla rychlost tisku, 

pomocí rozhraní přímo na LCD panelu tiskárny, snížena na 50 % svojí původní hodnoty. 
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Tím bylo zajištěno dostatečné ztuhnutí čerstvě naneseného materiálu a byl tak snížen počet 

defektů při tisku. Snížením rychlosti však došlo k prodloužení celkového času tisku.  

Časová náročnost tisku se tak odvíjela od mnoha faktorů. Kost vřetenní s dříkem byla 

vyrobena i s tvorbou podpor za 3 hodiny a 15 minut. Kost patní za 5 hodin 24 minut. 

Obě části obratle pak dohromady 2 hodiny a 53 minut a každý šroub 8 minut. Rychlost 

tisku byla snížena oproti doporučeným hodnotám o 30 %. Při dodržení doporučených 

rychlostí by tedy celkový čas tisku kostí byl nižší asi o 1/3. Následující obrázek znázorňuje 

průběh tisku kosti vřetenní s využitím podpor. Některé podpory však byly během tisku, 

kvůli nedostatečně pevné základně zbořeny. 

 

Obrázek 48  Průběh tisku vřetenní kosti s vadnou tvorbou podpor. 

Ke změření spotřeby elektrické energie byl využíván elektroměr (wattmetr), 

který po zadání aktuální sazby za 1 kWh zobrazoval spotřebu přepočítanou na koruny. 

Cena za jednu hodinu tisku byla v průměru 0,35 Kč, což odpovídá spotřebě elektrické 

energie 94 Wh. 

Během tisku bylo také snahou eliminovat podpory. Pro tisk vřetenní kosti s dříkem byl 

tento model podélně rozpůlen a následně tisknut na dvě části, které by bylo nutné následně 

k sobě slepit. Takový tisk však obsahoval velké množství chyb a výsledek nebyl kvalitní. 

Proto bylo od této myšlenky upuštěno neboť v praxi by byl tento postup pravděpodobně 

nevyužitelný. 
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10 POVÝROBNÍ ÚPRAVA A NÁSLEDNÁ IMPLANTACE 

NÁHRAD KOSTI 

Kostní náhrady, vyrobené metodou 3D tisku, byly zataveny do speciálních obalů. 

Tyto obaly jsou využívány k zabránění kontaminace již sterilních předmětů, které je nutno 

uchovat. Protože jsou implantáty vyrobeny pouze z plastu (PLA) a není možné je 

v budoucnu k terapii pacientů použít, nebylo k samotné sterilizaci přistoupeno. V případě 

titanového implantátu by však byla využita sterilizace horkou párou za zvýšeného tlaku 

a takto sterilní náhrada by byla uložena do stejných obalů jako jsou zobrazeny 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 49  Demonstrace uchování sterilní kostní náhrady. 

Po demonstraci sterilizace bylo následně přistoupeno k ověření možné implantace 

jednotlivých kostí. Pro montáž byly využity šrouby, které se svým tvarem podobají 

šroubům používaným v chirurgii. Při vytváření 3D modelů byly vytvořeny v jednotlivých 

dírách i metrické závity M4 se stoupáním závitu 0,7 mm. Takové detaily však metodou 

FDM s výše uvedenými parametry nebylo možné tisknout. V praxi je však využitelná další 

možnost, kde budou pro zavedení šroubů vytvořeny pouze díry avšak bez vytvoření závitu. 

Aby se dal šroub do kosti pacienta zavést, musí být použit samořezný šroub.  

Následující obrázek zobrazuje náhradu patní kosti, která byla pomocí šroubů, zavedených 

v již vytvořených dírách, přichycena ke kosti hlezenní a krychlové. Implantace není ideální 

z důvodu použití náhrady kosti pacienta do kostry jiného člověka. Proto na sebe kloubní 

plošky přesně nenaléhají. Pro důkaz možného zavedení jsou však tyto podmínky 

dostatečné. Další fotky znázorňující finální implantaci jsou uvedeny v přílohách 

uvedených na konci tohoto dokumentu.  

 

Obrázek 50  Kostra nohy s implantovanou umělou patní kostí. 
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11 ZÁKLADNÍ CENOVÁ ROZVAHA VÝROBY A IMPLANTACE 

KOSTNÍ NÁHRADY 

Tato kapitola se zabývá vybranými náklady na výrobu kostního implantátu, které zahrnují 

získání dat pomocí zobrazovací metody - počítačová tomografie, úpravu těchto dat, 

samotnou výrobu kosti, její povýrobní úpravy a následnou implantaci.  

Srovnání s jinými metodami výroby je zbytečné, neboť zde není možné takto tvarově 

složitou náhradu dostupnými prostředky vyrobit v obdobné kvalitě a srovnatelném čase. 

Nutno také podotknout, že tyto náhrady jsou specifické a tvarově odpovídají pouze 

konkrétnímu pacientovi, proto se bude jednat pouze o výrobu jednoho kusu, 

což samozřejmě také zvyšuje finanční náročnost.  

Následující tabulka zobrazuje přibližné ceny jednotlivých kroků nutných k úspěšné výrobě  

a následné implantaci. Slovo přibližné je v předchozí větě uvedeno záměrně, neboť se ceny 

velmi liší.  

Tabulka 3  Základní cenová rozvaha výroby a následné implantace náhrady vřetenní kosti s dříkem. 

Typ úkonu Odhadovaná cena v Kč 

CT vyšetření 2 500 

Úprava získaných dat (DICOM to G-code) 5 hodin x 500 = 2500 

Výroba náhrady metodou DMLS 19 000 (700 Eur) 

Povýrobní úpravy [hh] 500 

Anestezie v průběhu operace 2 700 

Chirurgický zákrok 9 000 

∑ 36 200 

 

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší cenovou položkou je samotná výroba náhrady. Cena se 

odvíjí mimo jiného také od počtu vyrobených kusů současně, kde by při výrobě 27 kusů 

klesá na hodnotu 207 Eur za jeden kus. V případě výroby jednoho kusu je možné cenu 

snížit také vhodnou polohou dílu při výrobě. Cena 700 Eur je za výrobu náhrady vřetenní 

kosti s dříkem ve svislé poloze, která tak dosahuje nejkvalitnějšího povrchu. V případě 

výroby stejného dílu v horizontální poloze by byla cena výrazně redukována, 

s touto redukcí by však došlo také ke snížení kvality povrchu. 

Pokud celkovou sumu porovnáme s hodnotou, kterou lze dohledat v ceníku soukromého 

zdravotnického centra, zjistíme, že v případě TEP kolene si samoplátce za operaci 

s celkovou péčí a sedmidenní hospitalizací zaplatí 7490 Eur (v přepočtu cca 200 000 Kč) 

[gg]. Ve státních nemocnicích je pojišťovnou proplácena necementovaná náhrada kyčle 

částkou 69 000 Kč. Cementovaná endoprotéza pak 24 000 Kč. Samotná operace stojí okolo 

9 000 Kč. Odhadovaná náročnost výměny ostatních kostí je brána jako obdobná, proto je 

za chirurgický zákrok v tabulce uvedena stejná cena. [konzultace s lékařem] 
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12 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 

DO BUDOUCNA 

Spojení 3D tisku s výrobou implantátu pacientovi na míru, kde tvar implantátu odpovídá 

tvaru původní kosti, má obrovský potenciál. Výsledky práce dokazují možnost výroby 

umělé náhrady pomocí 3D tisku. První základní podmínkou úspěšnosti je získání 

kvalitních dat. Porovnáním výhod a nevýhod magnetické rezonance a počítačové 

tomografie bylo usouzeno, že výhodnější je použití CT diagnostiky. Zobrazení struktur 

pomocí počítačové tomografie je velmi rychlé, přesné a v současnosti je nejvhodnější 

metodou pro zobrazení kostí. Radiační zatížení v případě nutnosti implantace umělé 

náhrady není nikterak ohrožující a profit této metody převažuje nad jejími negativy. 

Efektivní dávka dosahuje hodnot v řádech jednotek mSv (hodnota odpovídající roční 

ekvivalentní dávce). Magnetická rezonance se pro zobrazení kostí v praxi nepoužívá, 

její teoretické využití by bylo možné při ručním zpracování jednotlivých snímků. Zde však 

nejsou kvalitně vyznačeny hranice kostní tkáně a výsledná kvalita by tak byla velmi nízká. 

Dalším pozitivem CT vyšetření je jeho cena, která se pohybuje v řádech tisíců 

(obvykle do 5 000 Kč v závislosti na velikosti snímané plochy). MRI vyšetření pak 

okolo 15 000 KČ. 

Následné úpravy DICOM dat je možné provádět ve freeware programech, které jsou 

pro dané úkony plně dostačující. Jako nejvhodnější se ukázal program InVesalius 3.0, 

v kterém je možné v jednotlivých snímcích vybrat zájmovou oblast dle zvolení 

Hounsfieldovy škály šedi nebo ji vybrat ručně. Následně lze poměrně jednoduše 

vygenerovat prostorový model, který je možné exportovat do *.stl formátu. Ten je 

následně možné editovat a napravovat vzniklé chyby také v bezplatných programech, 

jako např. GOM Inspect 2016. Pro konstrukční úpravy byl využíván opět volně dostupný 

Autodesk Fusion 360.  

Existuje nepřeberné množství programů, které lze pro jednotlivé kroky využít. 

Při využívání některých z nich však docházelo k velkému počtu chyb, které znemožnily 

další kroky. Zmíněný postup lze tedy považovat jako nejvhodnější. Jednotlivé úkony 

nejsou uživatelsky náročné. Trvalo však obrovské množství času, než byl nejvhodnější 

postup nalezen, pochopen a dotažen do takového stavu, aby bylo možné výsledný model 

ve formátu *.stl pomocí 3D tisku vyrobit.  

Problém s editací vzniklého *.stl souboru se ukázal ve chvíli potřeby modelace 

konstrukčních prvků. Vzniklé 3D modely totiž obsahovaly obrovské množství 

trojúhelníků/plošek. Při klasickém modelování v konstruktérských programech je možné 

dosáhnout např. 2 000 ploch. V případě skenovaných dat, tak dat z počítačové tomografie 

byl model tvořen z více jak 150 000 ploch. S tak náročnými modely nebylo možné 

pracovat ani s využitím velmi výkonného počítače. Do budoucna by tedy měly být 

pro následnou editaci využity počítače s nejvyšším možným výkonem. Možnost redukce 

ploch, tak jak k tomu došlo v případě této práce, je možná pouze na plochách kostí, 

které nejsou funkční. Oblast kloubních ploch by však měla zůstat neredukovaná s co 

možná nejlepšími detaily. 

Tisk metodou FDM byla potvrzena vyrobitelnost jednotlivých implantátů a tím vyloučen 

vznik závažných chyb během tvorby modelu. U FDM výtisku nebylo nutné řešit tloušťku 

stěny a její výplň. Tisk byl nastaven na takové hodnoty, aby byl zkrácen výrobní čas a také 

bylo šetřeno materiálem. V případě tisku metodou DMLS by bylo nutné zvážit výhody 

a nevýhody dutosti implantátu. V případě totálních endoprotéz kyčle nebo kolene je umělá 
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náhrada vyrobena z plného materiálu. Je to mimo jiné i z toho důvodu, že je v zmíněných 

oblastech nutno odolávat vysokému zatížení. V případě kosti vřetenní, která byla nejvíce 

řešenou kostí této práce, dosahuje zatížení daleko menších hodnot, proto je zde možné 

o tisku implantátu s určitou tloušťkou stěny uvažovat. Hmotnostní úleva by v případě 

pacienta pravděpodobně nebyla hlavním důvodem, neboť rozdílnost v hmotnosti u dutého 

implantátu by nebyla natolik rozdílná, aby ji klient dokázal významně zaznamenat. 

Hlavním důvodem této rozvahy by tedy byla cenová náročnost. Tisk metodou DMLS 

je v případě výroby jednoho kusu velice cenově náročný. Výroba více kusů zároveň je 

s přihlédnutím k incidenci onemocnění zmíněného v první kapitole nepravděpodobná.  

Uvedená cenová kalkulace v 11. kapitole bere v úvahu pouze hlavní prvky celého procesu. 

Není zde zmíněna zejména cena za případnou onkologickou léčbu, hospitalizaci pacienta, 

jeho farmakoterapii a také výrobní marži a další náklady. Výsledná cena však demonstruje, 

že využití takového typu náhrady je i z finančního hlediska možné. 

V následném řešení by bylo vhodné se zaměřit na moderní metody upevnění endoprotéz, 

které využívají pórovitost materiálu. Takový implantát pak umožňuje prorůstání kosti 

pacienta do mikrostruktury umělého materiálu, poskytuje kvalitní spojení a významně 

snižuje možnost uvolnění endoprotézy. Současné metody 3D tisku využívající laserový 

paprsek pro spékání kovových prášků již tuto technologii umožňují. Pórovitost by však 

měla být pouze na těch částech endoprotézy, která slouží k jejímu upevnění.  

Největším problémem a tedy prvkem vyžadující pozornost je upevnění vazů, kloubního 

pouzdra a šlach svalů k implantátu. Tyto struktury jsou při současných přístupech 

implantace totálních endoprotéz neporušeny, neboť jsou nahrazeny pouze ty části kosti, 

které úpony kloubního pouzdra a svalů neobsahují. V případě náhrad kostí účastnících se 

složitých kloubních spojení je však nutné tuto problematiku řešit. V praxi by mohla být 

využitelná metoda, kdy by se zachoval úpon šlachy svalu společně s částí kostí a tato 

kostní ploška by se následně pomocí kostního cementu nebo využitím pórovitosti umělého 

materiálu k náhradě připevnila. Tato kostní destička by také mohla být k umělému 

materiálu připevněna pomocí šroubu, který by byl zaveden do vytvořené díry osazené 

závitem.  

Všechny řešené kroky této práce však vedou k dostatečně kvalitnímu výsledku, které lze 

v praxi v případě náhrad části postižených kostí jednodušších kloubních spojení využít. 

Výše zmíněné návrhy v této kapitole pouze rozšiřují oblast použitelnosti nového typu 

endoprotéz v budoucnu a vedou k lepšímu upevnění. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce obsahuje všechny náležitosti definované v jejím zadání. 

Myšlenka výroby implantátů přesně odpovídajícím anatomickým proporcím pacienta je 

nová a dosud nevyzkoumaná. K pochopení této problematiky  a získání kvalitních 

a aktuálních informací bylo čerpáno z velké části ze zahraničních vědeckých studií, 

jež jsou citovány na konci tohoto dokumentu. V práci bylo dosaženo těchto výsledků: 

 byla objasněna různorodá postižení kostí (nádorová a traumatická), jež je možné 

řešit umělou náhradou vytvořenou pacientovi na míru, 

 analýza teoreticky použitelných metod 3D tisku a v návaznosti na to následný výčet 

materiálů, které lze pro tento projekt využít,  

 nejvhodnější metodou je DMLS s využitím titanu, 

 byly definovány základní podmínky pro úspěšnou výrobu implantátu s využitím 

moderních metod 3D tisku, 

1) požadavek na vysokou kvalitu snímání kosti CT přístrojem, 

2) úprava DICOM dat a jejich převod do formátu STL, 

3) požadavky na biokompatibilitu použitého materiálu (titan uvedené 

požadavky splňuje), 

4) nutnost povýrobní úpravy náhrady – nanesení porézního nástřiku 

nebo výroba implantátu s definovanou pórovitostí a následná sterilizace, 

 praktické získání dat z počítačové tomografie a také dat z 3D skenování kostí, 

která byla postupnými kroky upravena na trojrozměrný model ve formátu STL, 

 konstrukční úpravy jednotlivých 3D modelů, které jsou tvořeny za účelem 

kvalitního upevnění ke kosti pacienta, 

 výroba konstrukčně upravených 3D modelů metodou Fused deposition modeling 

s využitím PLA materiálu, 

 demonstrace povýrobních úprav (sterilizace) a finální implantace do kostry 

člověka, 

 cenový odhad výroby umělé náhrady a operačního výkonu – výsledná cena výše 

zmíněných umělých náhrad kostí nepřekračuje celkové náklady na totální 

endoprotézu kolene dle aktuálních cenových nabídek.  

  



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 74 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Knižní zdroje 

1. PÍŠKA, Miroslav. Speciální technologie obrábění. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-214-4025-8. 

2. OTÁHAL, Stanislav, ed. Interdisciplinární výzkum řešení problematiky páteřních 

náhrad. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Laboratoř 

biomechaniky člověka, 2010. Edice monografií České společnosti pro 

biomechaniku. ISBN 978-80-01-04494-0. 

3. ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská 

technologie 3. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005. ISBN 80-718-3336-3. 

4. SLOTA, Ján, Martin MANTIČ a Ivan GAJDOŠ. Rapid Prototyping a Reverse 

Engineering v strojárstve. Košice: Strojnícka fakulta, Technická univerzita v 

Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0548-6. 

5. SEDLÁK, Josef. Moderní technologie výroby implantátu kolenního kloubu se 

specifickými požadavky na tvarové a funkční plochy: On the modern technology of 

knee implant production with specific requirements to the shape and functional 

surfaces : zkrácená verze habilitační práce. Brno: VUTIUM, 2014. ISBN 978-80-

214-4850-6. 

6. PACH, Miroslav, Miroslav DOSTÁL a Rudolf DITMAR. Kostní nádory. 

Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995, 17 s. 

7. ADAM, Zdeněk. Kostní nádorová choroba. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-

1357-8. 

8. POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Speciální patologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-494-2. 

9. BECKER, Horst D. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-

0720-9. 

10. WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 

978-80-7492-211-4. 
 

11. POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER. Obecná patologie. Praha: Galén, c2011. ISBN 

978-80-7262-773-8. 

12. BÁRTOVÁ, Jarmila. Přehled patologie. V Praze: Univerzita Karlova, 

Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2745-8. 

13. NOVOTNÝ, Ivan a Michal HRUŠKA. Biologie člověka. 3. rozš. a upr. vyd. Praha: 

Nakladatelství Fortuna, 1995. ISBN 80-716-8819-3. 

14. MAŇÁK, Pavel a Pavel DRÁČ. Osteosyntézy a artrodézy skeletu ruky. Praha: 

Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3873-4. 

15. POKORNÝ, Vladimír. Traumatologie. Praha: Triton, 2002. ISBN 80-725-4277-X. 

16. GALLO, Jiří. Osteoartróza: [průvodce pro každodenní praxi]. Praha: Maxdorf, 

c2014. Jessenius. ISBN 978-80-7345-406-7. 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 75 

17. NAVRÁTIL, Leoš. Medicínská biofyzika. Praha: Grada, 2005. ISBN 978-80-247-

1152-2. 

18. HORÁČKOVÁ, Ladislava, MALINA, Jaroslav, ed. Panoráma antropologie 

biologické - sociální - kulturní: modulové učební texty pro studenty antropologie a 

"příbuzných oborů". Brno: Nadace Universitas, 2007. Scientia (Nadace 

Universitatis Masarykiana). ISBN 978-80-7204-558-7. 

19. JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. 

Základy histologie: modulové učební texty pro studenty antropologie a "příbuzných 

oborů". Jinočany: H, 1997. Scientia (Nadace Universitatis Masarykiana). ISBN 80-

857-8737-7. 

20. DRUMM, Brook. Make: 3D printing projects. San Francisco: Maker Media, 2015. 

ISBN 978-1-4571-8724-7. 

21. CHUA, Chee Kai., Kah Fai. LEONG a Chu Sing. LIM. Rapid prototyping: 

principles and applications. 3rd ed. New Jersey: World Scientific, c2010. ISBN 98-

127-7897-7. 

22. MIRELES, Jorge, et al. Fused deposition modeling of metals. In: International SFF 

symposium held in Austin, Texas. 2012. p. 6-8. 

23. CHUA, Chee Kai a Wai Yee YEONG. Bioprinting: principles and applications. 

Singapore. 2015. ISBN 98-146-1210-3. 

24. WANG, Xiaohong, et al. 3D Bioprinting Technologies for Hard Tissue and Organ 

Engineering. Materials, 2016, 9: 802. 

25. DIAS, Andrew D.; KINGSLEY, David M.; CORR, David T. Recent advances in 

bioprinting and applications for biosensing. Biosensors, 2014, 4.2: 111-136. 

26. MURPHY, Sean V.; ATALA, Anthony. 3D bioprinting of tissues and organs. 

Nature biotechnology, 2014, 32.8: 773-785. 

27. SEITZ, Hermann, et al. Three‐dimensional printing of porous ceramic scaffolds for 

bone tissue engineering. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied 

Biomaterials, 2005, 74.2: 782-788. 
 

28. WANG, Xiaohong, et al. The integrations of biomaterials and rapid prototyping 

techniques for intelligent manufacturing of complex organs. INTECH Open Access 

Publisher, 2013. 
 

29. FEDOROVICH, Natalja E., et al. Hydrogels as extracellular matrices for skeletal 

tissue engineering: state-of-the-art and novel application in organ printing. Tissue 

engineering, 2007, 13.8: 1905-1925. 
 

30. WILSON, C. E., et al. Design and fabrication of standardized hydroxyapatite 

scaffolds with a defined macro‐architecture by rapid prototyping for 

bone‐tissue‐engineering research. Journal of Biomedical Materials Research Part 

A, 2004, 68.1: 123-132. 
 

31. BOSE, Susmita; VAHABZADEH, Sahar; BANDYOPADHYAY, Amit. Bone 

tissue engineering using 3D printing. Materials Today, 2013, 16.12: 496-504. 
 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 76 

32. VENTOLA, C. Lee. Medical applications for 3D printing: current and projected 

uses. PT, 2014, 39.10: 704-711. 
 

33. PARK, Joon Bu. a Roderic S. LAKES. Biomaterials: an introduction [online]. 3rd 

ed. New York: Springer, c2007 [cit. 2017-03-14]. ISBN 978-0-387-37880-0. 
 

34. MATLÁK, J. Polymerní biokompatibilní materiály. Brno, 2011, 47s. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Vedoucí práce 

Ing. Eva Novotná, Ph.D., Paed IGIP. 
 

35. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA a Martin ČUTA. Záznam a analýza 

digitálních dat v antropologii. Brno: Munipress, 2015. ISBN 978-80-210-7754-6. 
 

36. VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro 

radiologické asistenty. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. ISBN 978-80-

244-3126-0. 
 

37. SEIDL, Zdeněk, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Radiologie pro studium i praxi. 

Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4108-6. 
 

38. ROGERS, Lee F. a O. Clark WEST. Imaging skeletal trauma. Fourth edition. 

Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2015. ISBN 978-1-4377-2779-1. 
 

39. SMITH-BINDMAN, Rebecca, et al. Radiation dose associated with common 

computed tomography examinations and the associated lifetime attributable risk of 

cancer. Archives of internal medicine, 2009, 169.22: 2078-2086. 
 

40. RAUM, Kay, et al. Ultrasound to assess bone quality. Current osteoporosis reports, 

2014, 12.2: 154-162. 
 

41. JOSHI, Nikita, et al. Diagnostic accuracy of history, physical examination, and 

bedside ultrasound for diagnosis of extremity fractures in the emergency 

department: a systematic review. Academic Emergency Medicine, 2013, 20.1: 1-15. 
 

42. JAWORSKI, M., et al. Ultrasound bone measurement in pediatric subjects. 

Calcified tissue international, 1995, 56.5: 368-371. 
 

43. RENGIER, Fabian, et al. 3D printing based on imaging data: review of medical 

applications. International journal of computer assisted radiology and surgery, 

2010, 5.4: 335-341. 
 

44. D'URSO, Paul S., et al. Custom cranioplasty using stereolithography and acrylic. 

British Journal of Plastic Surgery, 2000, 53.3: 200-204. 
 

45. TEMENOFF, J. S. a Antonios G. MIKOS. Biomaterials: the intersection of biology 

and materials science. Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, c2008. 

Pearson international edition. ISBN 978-0-13-235044-0. 
 

46. DUMITRIU, Severian a Valentin I. POPA. Polymeric biomaterials. ISBN 978-1-

4200-9470-1. 
 

47. Metsger, D. Scott, T. D. Driskell, and J. R. Paulsrud. "Tricalcium phosphate 

ceramic—a resorbable bone implant: review and current status." The Journal of the 

American Dental Association 105.6 (1982): 1035-1038. 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 77 

48. KLUSÁK, O. Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inţenýrství, 2010. 74 s. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Lenka Klakurková, Ph. D. 
 

49. KOUTSKÝ, Jaroslav. Biomateriály. Plzeň: Západočeská univerzita, 1997. ISBN 

80-7082-370-4. 
 

50. FILIP, Peter. Progresivní typy biomateriálů. Ostrav: VŠB-Technická univerzita, 

1995. ISBN 80-7078-273-0. 
 

51. COMPTON, Brett G.; LEWIS, Jennifer A. 3D‐printing of lightweight cellular 

composites. Advanced materials, 2014, 26.34: 5930-5935. 
 

52. TRUBAČOVÁ, Pavlína. Moderní metody výroby implantátů technologiemi Rapid 

prototyping: Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

strojního inženýrství, 2014. 51 s., s příloh., vedoucí práce prof. Ing. Miroslav Píška, 

CSc. 
 

53. CRONSKÄR, Marie. The use of additive manufacturing in the custom design of 

orthopedic implants. 2011. PhD Thesis. Mid Sweden University. 
 

54. BOBYN, J. D., et al. Characteristics of bone ingrowth and interface mechanics of a 

new porous tantalum biomaterial. J Bone Joint Surg Br, 1999, 81.5: 907-914. 
 

55. SING, Swee Leong; YEONG, Wai Yee; WIRIA, Florencia Edith. Selective laser 

melting of titanium alloy with 50 wt% tantalum: Microstructure and mechanical 

properties. Journal of Alloys and Compounds, 2016, 660: 461-470. 
 

56. LEKEŠ, Jonáš. Výroba dentálních náhrad [online]. Vysoké učení technické v Brně. 

Fakulta strojního inženýrství, 2013 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://hdl.handle.net/11012/27471. Diplomová práce. Vysoké učení technické v 

Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce 

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. 
 

57. LAM, Christopher Xu Fu, et al. Scaffold development using 3D printing with a 

starch-based polymer. Materials Science and Engineering: C, 2002, 20.1: 49-56. 

 

58. BAROLI, Biancamaria. Photopolymerization of biomaterials: issues and 

potentialities in drug delivery, tissue engineering, and cell encapsulation 

applications. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2006, 81.4: 491-

499. 
 

59. JELÍNEK, Jan. Analýza mechanických vlastností plastových materiálů pro 3D tisk 

[online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2014 [cit. 

2017-04-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/32236. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. 

Vedoucí práce Daniel Koutný. 
 

60. BALÍK, Karel a Tomáš SUCHÝ. Biokompozitní náhrady kostní tkáně. Praha: 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., 2015. 
 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 78 

61. SPUSTOVÁ, Karolína. Utváření mikrotkáni pomocí 3D tisku kmenových buněk. 

Brno, 2016. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 

Ústav experimentální biologie. Vedoucí práce Ing. Josef Jaroš, PhD. 
 

62. DO HYUN MOON, M. D., et al. Ceramic on Ceramic Total Hip Arthroplasty-The 

Results of a Minimum 10-Years Follow up. J Korean Hip Soc, 2011, 23.2: 116-

123. 
 

63. SEKERKA, V. Výroba dílů technologií DMLS a jejich porovnání s jinými 

konvenčními technologiemi  z  hlediska  ekonomické  náročnosti. Brno:  Vysoké  

učení  technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2011. 65 s. Vedoucí 

diplomové práce doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. 
 

64. GIGANTE, Antonio, et al. Effectiveness of vitamin-E-doped polyethylene in joint 

replacement: a literature review. Journal of functional biomaterials, 2015, 6.3: 889-

900. 
 

Internetové zdroje 

A. Server BIOMECH: Katedra anatomie a biomechaniky Univerzity Karlovy [online]. 

[cit. 2017-01-19]. Dostupné z: http://biomech.ftvs.cuni.cz/ 

B. 3D tisk. Aditivní výroba & rapid prototyping [online]. [cit. 2017-01-25].  

Dostupné z: http://www.3d-tisk.cz 

C. Stratasys: 3D tisk a 3D tiskárny Stratasys [online]. [cit. 2017-01-28].  

Dostupné z: http://www.objet.cz/ 

D. 3D tiskárna a Rapid prototyping [online]. [cit. 2017-02-01].  

Dostupné z: http://www.3dtiskarna.cz/ 

E. Tailored Implant [online]. [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: http://tailoredimplant.com 

 

F. Stratasys: The 3D Printing Solutions Company [online]. [cit. 2017-02-01]. 

Dostupné z: http://www.stratasys.com 

G. BONESUPPORT™. Medical technology [online]. [cit. 2017-02-03].  

Dostupné z: https://www.bonesupport.com 

H. 3D SCAN [online]. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: http://www.3d-skenovani.cz 
 

I. Braunoviny [online]. [cit. 2017-02-03]. Dostupné z: 

http://braunoviny.bbraun.cz/kostni-vyplnova-hmota-cerament 
 

J. 3D systems: Rapid prototyping and Advance Digital Manufacturing [online].  

[cit. 2017-02-05]. Dostupné z: http://www.3dsystems.com 
 

K. EOS. E-Manufacturing solutions [online]. [cit. 2017-02-05]. Dostupné z: 

https://www.eos.info 
 

L. ARCAM. CAD to metal [online]. [cit. 2017-02-09]. Dostupné z: 

http://www.arcam.com 
 

M. Additively. Your acces to 3D printing [online]. [cit. 2017-02-15]. Dostupné z: 

https://www.additively.com/en/ 
 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 79 

N. BoneSupport. Medical technology company [online]. [cit. 2017-02-21]. Dostupné z: 

https://www.bonesupport.com/en-eu/home/ 
 

O. Materialise. Inovators you can count on [online]. [cit. 2017-02-22]. Dostupné z: 

http://www.materialise.cz/fused-deposition-modelling-fdm 
 

P. Medicom a.s. [online]. [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: 

http://www.medicom.cz/p.php?p=prumyslove.aplikace.laser.laser_ndyag 
 

Q. PROABC3D. Profesionální 3D tisk pro profesionály [online]. [cit. 2017-02-23]. 

Dostupné z: http://www.profi.abc3d.cz/3d-tiskarny/211-multijet-printing 
 

R. NAVRÁTIL, Robert. Technologie skenování ve 3D [online]. , 138 [cit. 2017-03-

16]. Dostupné z: http://www.spsks.cz/wp-content/uploads/2016/03/Technologie-

skenov%C3%A1n%C3%AD-ve-3D-0.pdf 
 

S. Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. [online]. [cit. 2017-03-17]. Dostupné z: 

https://www.suro.cz/cz/faq/lekarske-ozareni 
 

T. RENISHAW: apply innovation [online]. [cit. 2017-03-19]. Dostupné z: 

http://www.renishaw.cz/cs/3d-tisk-kovu-pro-zdravotnictvi--24226 
 

U. ITC: Institut pro testování a certifikaci a.s. [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

http://www.itczlin.cz/cz/implantabilni-zdravotnicke-prostredky 
 

V. SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

http://www.sukl.cz/ 
 

W. RZPRO: Registr zdravotnických prostředků [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO 
 

X. SZÚ: Státní zdravotní úřad [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: 

http://www.szu.cz/publikace/sborniky-a-dokumenty 
 

Y. UNMZ: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [online]. 

[cit. 2017-03-20]. Dostupné z: http://seznamcsn.unmz.cz/vyhledavani.aspx 
 

Z. MZČR: Ministerstvo zdravotnictví České Republiky [online]. [cit. 2017-03-20]. 

Dostupné z: http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/registr-zdravotnickych-

prostredku_1979_3.html 
 

a. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze [online]. [cit. 2017-03-21].   

Dostupné z: http://old.vscht.cz/sil/keramika/Ceramic_Technology/SM-Lect-13-

C.pdf 
  

b. INOX, s.r.o.: nerezový hutní materiál [online]. [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: 

http://www.inoxspol.cz/nerezova-ocel-14404.html 
 

c. Innomia a.s.: Vývoj a výroba plastových a kovových prototypů technologií Rapid 

Prototyping. [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 

http://www.innomia.cz/sluzby/kovove-prototypy 
 

d. BIBUS METALS s.r.o.: supporting your success [online]. [cit. 2017-03-24]. 

Dostupné z: http://www.bibusmetals.cz/cs/materialy/nikl-niklove-slitiny/inconelr-

alloys/inconelr-alloy-625/ 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 80 

 

e. The University of Sheffield [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: 

https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/3d-printing-titanium-1.332731 
 

f. FICHEMA [online]. [cit. 2017-03-24]. Dostupné z: http://www.fichema.cz/ostatn-

chemiklie/1356-titanov-prek-1-kg-8592861306046.html 
 

g. TRIDER [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: https://trider.cz/material 
 

h. Česká pozice: Informace pro svobodné lidi [online]. [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: 

http://ceskapozice.lidovky.cz/prinese-3d-tisk-dalsi-prumyslovou-revoluci-fk6-

/tema.aspx?c=A140611_123950_pozice-tema_kasa 
 

i. CAD: elektronická verze časopisu [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné z: 

https://www.cad.cz/component/content/article/5043.html 
 

j. NIH: U.S. National Libraly of Medicine [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné z: 

https://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html 
 

k. PCIR: Patient Contributed Image Repository [online]. [cit. 2017-04-05]. Dostupné 

z: http://www.pcir.org/researchers/downloads_available.html 
 

l. Mechanické charakteristiky kostí. WikiSkripta [online]. 2008- [cit. 2017-04-14]. 

ISSN 18046517. Dostupné z: 

http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Mechanické_charakteristiky_kostí&oldi

d=347903 
 

m. Medizin Kompakt: Ihr Portal für Schulmedizin und Naturmedizin [online]. [cit. 

2017-04-14]. Dostupné z: http://www.medizin-kompakt.de/spongiosa-substantia-

spongiosa 
 

n. Custom Partnet [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: http://www.custompartnet 

.com/wu/stereolithography 
 

o. Solid Ground Curing [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=Solid_Gro

und_Curing&id=744765187 
 

p. Selective Laser Sintering [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Selective_laser_melt

ing_system_schematic.jpg/780px-Selective_laser_melting_system_schematic.jpg 
 

q. EOSINT M280: EOS - e-Manufacturing solutions [online]. [cit. 2017-04-11]. 

Dostupné z: https://www.eos.info/eos_binaries3/eos/public/89499f9287e56bb2/ 

8fcc39511b08b0cbfa1ff4fd0cc095fa/eosint_m_280_3.jpg 
 

r. Grenoble INP-Pagora: Cellule de veille technologique [online]. [cit. 2017-04-11]. 

Dostupné z: http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/memoire/2017/images/encollage-

papier.png 
 

s. Custompart.net [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: http://www.custompartnet. 

com/wu/fused-deposition-modeling 
 

t. Multi Jet Modeling: 3.imimg [online]. [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 

https://3.imimg.com/data3/ST/AW/MY-5928640/multi-jet-modeling-500x500.jpg 



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 81 

 

u. OWW - OpenWetWare: Share your science [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: 

http://www.openwetware.org/images/thumb/9/99/Bioprinters.PNG/700px-

Bioprinters.PNG 
 

v. 3D TISK [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: http://www.3d-tisk.cz/ultralehky-

titanovy-ram-horskeho-kola-vytvoreny-3d-tiskem-vazi-jen-14-kilogramu 
 

w. APPS-ZOOM [online]. [cit. 2017-04-14]. Dostupné z: http://www.appszoom.com/ 

android-app/cerament-bone-healing-mklnm.html 
 

x. DICOM Libraly: Anonymize, share, view DICOM files online [online]. [cit. 2017-

04-15]. Dostupné z: http://www.dicomlibrary.com/ 
 

y. ČVUT: Populárně naučný portál fakulty biomedicínského inženýrství [online]. [cit. 

2017-04-15]. Dostupné z: 

http://popular.fbmi.cvut.cz/biomedicina/PublishingImages/CT/princip-snimani.png 
 

z. UPOL: Fyziologický ústav [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://pfyzioll 

fup.upol.cz/castwiki/wp-content/uploads/2012/09/1h.jpg 
 

aa. Magnetická rezonance (MRI) u kloubních náhrad: Bezpečnostní otázky. Slovenský 

artroplastický register [online]. , 4 [cit. 2017-04-28]. Dostupné z: 

http://sar.mfn.sk/file/subory/mr-certifikaty/MRI_DePuy.pdf 
 

bb. Metodický list pro vyšetřování pacientů s kovovými implantáty na MR. 

Radiologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně [online]. , 7 [cit. 

2017-04-28]. Dostupné z: http://www.crs.cz/cs/dokumenty/doporuceni-

prehled/metodicky-list-pro-vysetrovani-pacientu-s-kovovymi-implantaty-na-

mr.html 
 

cc. Vyhláška č. 306/2012 Sb.: o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a 

ústavů sociální péče. In: Sbírka zákonů České Republiky. 2012. Dostupné také z: 

http://www.zakony.cz/zakony/2012/301/zakon-306-2012-Sb-SB2012306 
 

dd. Biomechanika: Evoluce kosterní soustavy člověka [online]. In: . Masarykova 

Univerzita, Brno, 2016, s. 29 [cit. 2017-05-02]. 
 

ee. Bone shadow ultrasound. Shift Frequency: Environment, Finance, Health, Politics, 

Spirituality [online]. [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://www.shiftfrequency. 

com/wp-content/uploads/2015/08/BoneShadowUltrasound.jpg 

 

ff. Original PRUSA i3 plus [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://shop. 

prusa3d.com/cs/3d-tiskarny/107-stavebnice-3d-tiskarny-original-prusa-i3-plus.html 

 

gg. CzechMedicalTours: health in your hands [online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.czmedical.com/cz/klientske-info/cenik-nejpopularnejsich-zakroku 

 

hh. Nemocnice příbram: oddělení sterilizace [online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

http://www.nemocnicepribram.cz/pdf/ceniky/cenikcs.pdf 

 

  



 

 

 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 82 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Popis 

2D 2 dimenzionální (dvojrozměrný) 

3D 3 dimenzionální (trojrozměrný) 

ABS Akrylonitril-butadien-styren 

AM Additive Manufacturing 

Au Zlato 

BASS Break Away Support System 

CAD Computer aided design (Počítačem podporovaný design) 

CAM Computer aided manufacturing (Počítačem řízená výroba) 

CaP Fosforečnan vápenatý 

CNC Computer numeric control 

Co Kobalt 

CO2 Oxid uhličitý 

Cr Chrom 

CT Computed tomography (Počítačová tomografie) 

DFE Data fond end 

DMLS Direct Metal Laser Sintering 

EBM Electron Beam Melting (tavení elektronovým paprskem) 

EtO  Etylen oxid 

FDM Fused Deposition Modeling 

HA Hydroxyapatit 

LCD Liquid Crystal Display 

LOM Laminated Object Manufacturing 

MJM Multi Jet Modeling 

Mo Molybden 

MRI Magnetic resonance imaging  (Magnetická rezonance) 

Nd:YAG Neodym (Nd): Yttrium Aluminium Granát (YAG) 

Ni Nikl 

PC Polycarbonate 

PCL Polycapronolacton (kyselina polykapronová) 

PEKK Polyetherketonketon 
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PLA Palylactid acid 

PPF Fumarát polypropylenu 

PPFS Polyphenylsulfon 

PVC Polyvinylchlorid 

RepRap  Replicating Rapid Prototyper 

RP Rapid prototyping 

RTG Rentgen 

SD Secure Digital 

SGC Solid Ground Curing 

SLA Stereolitografie 

SLS Selective Laser Sintering 

SMS Selective Mask Sintering 

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Ta Tantal 

TEP Totální endoprotéza (úplná náhrada kloubu) 

Ti Titan 

USG Ultrasonografie 

UV Ultraviolet (Ultrafialové záření) 

WWSSS WaterWorks Soluble Support System 

 

Symbol Jednotka Popis 

B [T] Magnetická indukce 

E [mSv] Efektivní dávka 

EMS [mV] Elektromotorická síla 

f [Hz] Frekvence 

P [W] Výkon 

T [°C] Teplota 

V [pL] Objem / picolitr (10
-12

L)  

σ [Pa] Mechanické napětí 
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