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ABSTRAKT 
Tumorózní totální endoprotézy kyčelního kloubu slouží k rekonstrukci a navrácení 
funkce končetiny postižené kostním nádorem. P i rekonstrukci je t eba uvažovat 
dlouhodobé zatížení a zároveň umožnit pohyblivost kloubu. Vhodnost náhrady závisí na 
konstrukci z hlediska tvaru a materiálu a s nimi souvisejícími mechanickými 
vlastnostmi. P edložená práce se zabývá tvorbou výpočtového modelu totální tumorózní 
náhrady kyčelního kloubu a jeho deformačn  nap ťovou analýzou. V práci jsou 
modelovány dva odlišné typy endoprotéz se t emi různými délkami náhrady resekované 
kosti. Na základ  deformačn  nap ťové analýzy je pak provedeno vymezení vůči 
možným mezním stavům. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Tumorózní totální endoprotéza, kostní nádor, kyčelní kloub, deformačn  nap ťová 
analýza, výpočtové modelování  

 

ABSTRACT 
Tumorous total endoprosthesis of hip joint is used for reconstruction of the limb 
affected by bone tumor and to regain its functnion. Longterm load conditions must be 
considered by the reconstruction and the joint mobility must be enabled. Suitability of 
the endoprosthesis depends on its construction considering shape, material and with this 
related mechanical properties. This thesis deals with creation of computational model 
and stress-strain analysis of tumorous total endoprosthesis of hip joint. There are two 
different types of endoprosthesis modeled in this thesis, each with three different length 
of resected bone replacement. Based on stress-strain analysis an assessment of possible 
limit states is made. 
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Tumorous total endoprosthesis of hip joint, bone tumor, hip joint, stress-strain analysis, 
computational modeling 



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 
 

VYSTRK, T. Deformačně napěťová analýza tumorózní totální endoprotézy kyčelního 
kloubu. Brno: Vysoké učení technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství. Ústav 
mechaniky t les, mechatroniky a biomechaniky, 2018. 80s. Diplomová práce. Vedoucí 
práce: Ing. Petr Marcián, Ph.D. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma „Deformačn  nap ťová analýza 
tumorózní totální endoprotézy kyčelního kloubu“ jsem vypracoval samostatn  pod 
vedením Ing. Petra Marciána, Ph.D. a s použitím odborné literatury a dalších 
informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu 
literatury na konci práce. 

 

 

V Brn  dne ..............................          .................................... 

         (podpis autora) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD KOVÁNÍ 
Tímto bych cht l pod kovat vedoucímu diplomové práce Ing. Petru Marciánovi, PhD, 
za ochotu a cenné rady, které mi v průb hu psaní práce poskytl. Dále bych cht l 
pod kovat své rodin  a p ítelkyni, kte í m  p i studiu pln  podporovali, svému 
trenérovi, za velkou p izpůsobivost s ohledem na omezené časové možnosti a 
v neposlední ad  všem svým p átelům, kte í mi dodávali psychickou pohodu v průb hu 
tvorby diplomové práce. 

 

 

 

V Brn  dne ..............................          .................................... 

         (podpis autora) 



 ix 

OBSAH 
Obsah ix 

Úvod 12 

1 Popis problémové situace 13 

2 Formulace problému 14 

2.1 Cíle práce ................................................................................................ 14 

3 Rešerše dostupné literatury 15 

3.1 Nádorová onemocn ní ............................................................................ 15 

3.2 Literatura popisující anatomii a biomechaniku pohybového aparátu ..... 15 

3.3 Totální náhrady kyčelního kloubu .......................................................... 15 

3.4 Články vztahující se k výpočtovému modelování .................................. 16 

3.5 Záv r rešerše ........................................................................................... 16 

4 Základní anatomie z hlediska ešeného problému 18 

4.1 Anatomická orientace na lidském t le .................................................... 18 

4.1.1 Základní roviny lidského t la ............................................................. 18 

4.1.2 Základní anatomické sm ry ................................................................ 18 

4.2 Kost pánevní ........................................................................................... 19 

4.3 Kloub kyčelní .......................................................................................... 19 

4.4 Kost stehenní ........................................................................................... 21 

4.5 Kost ......................................................................................................... 22 

4.5.1 Okostice .............................................................................................. 22 

4.5.2 Kompaktní kostní tkáň ........................................................................ 22 

4.5.3 Spongiózní kostní tkáň ........................................................................ 22 

4.5.4 Kostní d eň .......................................................................................... 22 

4.6 Mechanické vlastnosti kostní tkán  ........................................................ 23 

5 Frostova hypotéza 24 

6 Historie tumorózních TEP 25 

6.1 Rostoucí tumorózní TEP ......................................................................... 27 

7 Tumorózní TEP 29 

7.1 Rozd lení podle způsobu fixace ............................................................. 29 

7.1.1 Cementované náhrady ......................................................................... 29 



 x 

7.1.2 Necementované náhrady ..................................................................... 30 

7.1.3 Hybridní náhrady ................................................................................ 30 

7.2 Používané materiály tumorózních TEP .................................................. 30 

7.2.1 Kovy a jejich slitiny ............................................................................ 30 

8 Systém podstatných veličin 33 

9 Výb r metody ešení 34 

10 Výpočtové modelování 35 

10.1 Model geometrie ..................................................................................... 35 

10.2 Model materiálu ...................................................................................... 41 

10.3 Model diskretizace .................................................................................. 42 

10.4 Model vazeb a zatížení ........................................................................... 44 

10.5 Nastavení ešiče ...................................................................................... 48 

11 Prezentace a analýza výsledk  49 

11.1 Analýza náhrady typu 1 .......................................................................... 49 

11.1.1 Analýza jamky .................................................................................... 50 

11.1.2 Analýza vložky ................................................................................... 51 

11.1.3 Analýza náhrady resekované kosti ..................................................... 52 

11.1.4 Analýza d íku s hlavicí ....................................................................... 54 

11.1.5 Analýza kostní tkán  ........................................................................... 55 

11.1.6 Porovnání výsledků pro různé délky náhrady typu 1 ......................... 57 

11.2 Analýza náhrady typu 2 .......................................................................... 58 

11.2.1 Analýza jamky .................................................................................... 59 

11.2.2 Analýza vložky ................................................................................... 60 

11.2.3 Analýza náhrady ................................................................................. 61 

11.2.4 Analýza d íku ...................................................................................... 62 

11.2.5 Analýza šroubu ................................................................................... 64 

11.2.6 Analýza kostní tkán  ........................................................................... 65 

11.2.7 Porovnání výsledků pro různé délky náhrady typu 2 ......................... 66 

11.3 Porovnání výsledků obou typů náhrad .................................................... 67 

12 Záv r 69 

13 zdroje 70 

Seznam obrázk  76 



 xi 

Seznam tabulek 80 



 12 

ÚVOD 

Lidský život se stále více prodlužuje díky pokroku lidského poznání a způsob, 
jakým jím člov k prochází, může být ovlivn n mnoha faktory. Jednou ze skutečností, 
která je bezesporu zásadní pro vedení kvalitního života, je lidské zdraví. Každý člov k 
si b hem života prošel n jakým tím nachlazením, jež dokáže život na pár dní 
znep íjemnit. V t chto situacích se jedná o krátkodobou záležitost, kterou lze p ekonat 
bez významných následků. Úpln  jiná situace však nastává v p ípadech, kdy se člov k 
stane ob tí nemoci vážn jší. Takovéto choroby mohou vést k výraznému zhoršení 
dlouhodobého zdravotního stavu a v mnoha p ípadech vrcholí smrtí pacienta. 

Mezi nejzávažn jší choroby, které jsou jednou z nejčast jších p íčin smrti, pat í 
nádorová onemocn ní, a problematika t chto chorob pat í k aktuáln  hojn  ešené 
tématice mnoha v dních oborů [52]. Pro úsp šnou léčbu nádorových onemocn ní je 
velice důležitá včasná diagnostika. 

Jelikož kostní nádory tvo í pouze p ibližn  1% všech nádorových onemocn ní, 
je jejich rozpoznání často náročné [21].P íznaky bývají mnohdy miln  interpretovány a 
p ipisovány jiným p íčinám, jako jsou nap íklad poúrazové stavy nebo v p ípad  
d tských pacientů bolesti spojené s růstem. Pravá p íčina je pak odhalena až pozd ji, 
kdy pacient nereaguje na léčbu nebo v krajních p ípadech až po vzniku patologické 
zlomeniny. Čas hraje u nádorových onemocn ní pohybového aparátu významnou roli a 
léčba by m la být zahájena co nejd íve po stanovení diagnózy. Základními cíli léčby 
jsou odstran ní nádoru a minimalizace následků, p ičemž léčebný postup je realizován 
v závislosti na typu, velikosti a oblasti výskytu tumoru [21]. 

 P ed rozvojem nových metod v léka ských oblastech, jako jsou p edevším 
chemoterapie, radiologie a patologie, který výrazn  pokročil na konci 70. let, byly u 
pacientů se zhoubnými kostními nádory vykonávány nejčast ji ablativní zákroky, [37], 
[21] a p esto se v důsledku výskytu druhotných ložisek nádorových bun k 80% 
pacientů nedožilo 2,5 let po operaci [21]. V současnosti již p ežívá více než 60% 
pacientů [39] a ablace je provád na pouze tehdy, kdy končetinu nelze zachovat, což je u 
mén  než 20% postižených [20]. 

Kostní tumory jsou dnes nejčast ji léčeny chirurgickým zákrokem ve spojení se 
systémovou terapií (chemoterapie, biologická léčba či hormonoterapie). Cílem 
chirurgického zákroku je odstranit poškozenou tkáň a aplikovat vhodnou náhradu za 
účelem zachovat funkci končetiny. Toho lze dosáhnout prost ednictvím tumorózních 
endoprotéz. Pokud jsou u kloubu nahrazeny ob  dotykové plochy, jedná se o tzv. totální 
endoprotézy (TEP). Protože se v tšina kostních nádorů vyskytuje v oblasti kyčelního a 
kolenního kloubu, jsou nejčast ji používány náhrady práv  t chto partií. Tumorózní 
TEP kyčelního kloubu, kterými se zabývá tato práce, jsou b hem života velmi 
namáhány a musí splňovat náročné požadavky z hlediska mechanických vlastností a 
kompatibility s prost edím lidského t la.  

V současnosti jsou stále vyvíjeny a zdokonalovány různé typy tumorózních 
endoprotéz za účelem dosažení co nejadekvátn jší náhrady postižených partií a jejich 
použití se tak adí k tématu velmi aktuálnímu. 
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1 POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE 
V situacích, kdy se u člov ka objeví ať už primární nebo metastatické kostní 

nádory, dochází ke ztrát  funkčnosti kosti či kloubu. Pro záchranu a rekonstrukci 
končetiny musí být rychle zvolena vhodná náhrada. K této rekonstrukci se používají 
tumorózní endoprotézy. Jelikož se p es 60% primárních maligních kostních nádorů 
vyskytuje v oblasti kolenního a kyčelního kloubu [20],pat í proximální konec stehenní 
kosti k místům, kde jsou tumorózní TEP aplikovány nejčast ji. 

Tumorózní totální TEP by m ly dosahovat co nejadekvátn jší náhrady původní 
kosti. P i rekonstrukci je zapot ebí počítat s dlouhodobým zatížením a zároveň umožnit 
pohyblivost kloubu. K tomu je nezbytné použít vyhovující konstrukci z hlediska tvaru a 
materiálu. Dále také mohou nastat komplikace způsobené nedostatečnou fixací 
jednotlivých prvků soustavy, což může vést nap íklad k luxaci. 

Aplikace tumorózních TEP je problematika zasahující jak do oblasti technické, tak 
léka ské. Zásadním faktorem z hlediska úsp šné rekonstrukce proximální části stehenní 
kosti postižené nádorem s ohledem na životnost je p i užití tumorózní TEP mechanické 
chování endoprotézy v lidském t le. To lze posoudit na základ  analýzy deformací a 
nap tí. Problémem je určit tyto deformačn  nap ťové stavy s čímž souvisí problematika 
jak ešit výpočtové modelování. To vyžaduje tvorbu výpočtového modelu, s nímž je 
spojeno vy ešení ady dílčích problémů, týkajících se modelu vazeb, geometrie, 
materiálu a zatížení. 
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2 FORMULACE PROBLÉMU 
S ohledem na popis problémové situace lze problém formulovat, jako tvorbu 

výpočtového modelu tumorózní TEP kyčelního kloubu na základ  dnes používaných 
typů a materiálů t chto endoprotéz, ešení deformací a nap tí a posouzení vůči možným 
mezním stavům. 

2.1 Cíle práce 

• Provedení rešerše literatury související s tématem 
• Vytvo ení výpočtového modelu tumorózní totální endoprotézy kyčelního kloubu 
• ešení deformací a nap tí 
• Posouzení totální endoprotézy vůči možným mezním stavům 
• Prezentace a analýza ešení 
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3 REŠERŠE DOSTUPNÉ LITERATURY 
 

Rešeršní studie je zam ena na tématiku tumorózních TEP kyčelního kloubu. 
Obsahuje základní léka ské informace pot ebné pro p iblížení dané problematiky, jako 
jsou anatomie částí lidského t la v oblasti ešených partií včetn  struktury a 
mechanických vlastností kostí. Dále rešerše pojednává o typech tumorózních TEP, o 
výb ru vhodných materiálů, operačním postupu a možných komplikacích spojených 
s implantací náhrady. 

3.1 Nádorová onemocn ní 
Problematikou nádorových onemocn ní pohybového aparátu se v různém 

rozsahu zabývají kapitoly v knihách [20], [21], [39], [40], [41]. Z t chto knih lze získat 
informace o rozd lení a diagnostice nádorových chorob. Dále knihy pojednávají o 
způsobech léčby konkrétních typů kostních nádorů a o možnostech, vhodnosti a 
použitelnosti různých typů tumorózních náhrad pro rekonstrukci postižených kloubů a 
kostí. 

3.2 Literatura popisující anatomii a biomechaniku 
pohybového aparátu 

Anatomie pohybového aparátu je detailn  popsána v knize [1], kde se čtená  
může seznámit za pomoci názorných ilustrací s kosterní a svalovou soustavou. O 
základní biomechanice a anatomii pohybového aparátu pojednává také kniha [42], v níž 
je jedna z kapitol soust ed na p ímo na kyčelní kloub. Skripta [6] popisují stavbu kosti a 
čtená  se zde dozví o základní biomechanice svalov  kosterní soustavy člov ka.  
O biomechanice kloubů a aloplastice kyčelního kloubu se pak píše v článku [44]. 

3.3 Totální náhrady kyčelního kloubu 

Rozvoj aloplastiky kyčelního kloubu a implantace kyčelních endoprotéz od 
prvních pokusů až do dnes používaných metod popisuje kniha [45]. V knize se čtená  
dozví o historickém vývoji biokompatibilních materiálů a jak úzce tento vývoj souvisí 
s úsp šnou aplikací náhrad. Uvedeny jsou zde také komplikace, jež mohou p i 
implantaci nastat. 

Chronologický vývoj kloubních náhrad je obsažen také v kapitole [26] a 
v článcích [37] a [46]. Publikace [37] a [36] navíc uvád jí historický rozvoj rostoucích 
endoprotéz používaných pro d tské a adolescentní pacienty. Článek [46] pak také 
podrobn  popisuje komplikace spojené s kloubními náhradami. 

Kniha [25] obsahuje informace o biomechanice lidských kloubů, popisuje 
kloubní náhrady včetn  jejich klasifikace. Dále uvádí používané materiály implantátů, 
jejich vlastnosti a použitelnost. 
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O revizních operacích totálních endoprotéz kyčelního kloubu pojednává kniha 
[34], ve které jsou popsány možné p íčiny selhání náhrad, s nimi spojené operační 
ešení a p ípadné komplikace. Podle autorů je jedním z faktorů způsobujících aseptické 

uvoln ní endoprotéz problematika ot ru, čemuž je zde v nována celá kapitola. 
V publikaci jsou také obsaženy informace o v aloplastice používaných materiálech 
včetn  pozitivních a negativních skutečností spojených s jejich aplikací.  

Detailní popis operace kyčelního kloubu s resekcí proximálního femuru a 
implantací tumorózní náhrady je uveden v článku [47]. K lepšímu pochopení 
jednotlivých kroků operace zde čtená i slouží jak názorné schematické obrázky, tak 
reálné fotografie p ímo z průb hu chirurgického zákroku.   

Konkrétní informace o dnes používaných tumorózních TEP jsou pak k dispozici 
na webových stránkách a v katalozích jednotlivých firem, jež tyto ortopedické 
implantáty dodávají. Mezi takovéto české dodavatele pat í nap íklad BEZNOSKA s.r.o. 
[48] nebo ProSpon spol. s.r.o. [30]. Ze zahraničních firem lze zmínit Aquilant 
Orthopaedics [49] či Implantcast GmbH [50]. 

3.4 Články vztahující se k výpočtovému modelování 
Publikace [10] pojednává o p ístupech výpočtového modelování kostní tkán . 

Typy modelování jsou zde rozd leny podle rozlišovací úrovn , která může být v ádech 
centimetrů, milimetrů, mikrometrů, či nanometrů. Jednotlivé úrovn  výpočtových 
modelů kostní tkán  jsou popsány také v práci [4].  

O výpočtovém modelování kyčelního spojení pojednává publikace [63], v níž je 
detailn  popsán postup tvorby výpočtového modelu p i užití metody konečných prvků 
(MKP) včetn  okrajových podmínek pot ebných k dosažení konvergence výpočtu.  

Statická a dynamická analýza zahrnující posouzení vůči únavové životnosti 
totální kyčelní endoprotézy s cementovaným upevn ním d íku je popsána v článku [53]. 
Výpočtové modelování zde bylo provedeno prost ednictvím MKP a analyzovány byly 4 
různé tvary d íku. Ze studie vyplývá, že náhrada, která má vyhovující bezpečnost vůči 
únav  p i statickém zat žování, může v důsledku opakovaného dynamického zatížení 
selhat. 

Publikace [68] je zam ena na simulaci napjatosti kortikální kosti v oblasti 
femorální náhrady totální kyčelní endoprotézy pro různé typy fixace. Výsledky ukazují, 
že v p ípadech cementovaných náhrad jsou dosažené hodnoty nap tí kostní kompakty 
výrazn  menší než u necementovaného press-fit způsobu upevn ní. V práci bylo 
provedeno také porovnání s klinickými studiemi, kdy byla prokázána dobrá korelace 
s vypočtenými daty. Auto i uvád jí, že na základ  napjatosti kortikální kosti lze 
predikovat aseptické uvoln ní endoprotézy. 

3.5 Záv r rešerše 

P estože tumorózní endoprotézy tvo í pouze malou část kloubních náhrad je 
jejich aplikace v p ípad  výskytu kostního nádoru nezbytná pro zachování funkce 
končetiny. Z rešerše je patrné, že bez moderních léčebných metod by úsp šnost použití 
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tumorózních náhrad byla výrazn  menší. P estože materiály dnešních endoprotéz již 
vykazují dobré vlastnosti a relativn  dlouhou životnost, stále mají jistá omezení a 
p etrvává snaha vyvíjet materiály nové. Z čerpané literatury je z ejmé, že tumorózní 
endoprotézy jsou velmi aktuálním tématem a jejich mechanické vlastnosti hrají zásadní 
roli pro jejich úsp šnou aplikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

4 ZÁKLADNÍ ANATOMIE Z HLEDISKA 
EŠENÉHO PROBLÉMU 

4.1 Anatomická orientace na lidském t le 

V této kapitole budou uvedeny základní pojmy související s diplomovou prací, 
umožňující čtená i lépe se zorientovat v léka ské terminologii. V medicín  se pro 
orientaci na lidském t le užívá anatomických rovin a anatomických sm rů (obr. 1) [1]. 

4.1.1 Základní roviny lidského t la 

• Rovina mediánní – svislá rovina procházející zp edu dozadu st edem t la a d lí 
jej na dv  symetrické poloviny (pravou a levou) 

• Rovina sagitální – každá rovina, jež je rovnob žná s rovinou mediální 
• Rovina frontální – rovina, jež je kolmá na rovinu sagitální, a rozd luje t lo na 

p ední a zadní polovinu 
• Rovina transverzální – rovina rozd lující lidské t lo na horní a dolní polovinu 

[1] 

4.1.2 Základní anatomické sm ry 

• Proximální sm r – používán pro končetiny, sm ující k trupu 
• Distální sm r – opačný sm ru proximálnímu 
• Sm r superior – sm r k vrchní části t la (od pánve k hlav ) 
• Sm r inferior – opačný sm ru superior 
• Mediální – sm r k rovin  mediánní 
• Laterální – opak ke sm ru mediálnímu [1] 

 

Obr. 1 - a) - Základní anatomické roviny, b) – Základní anatomické směry [1] 
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4.2 Kost pánevní 

Pánevní kost (Os coxae) je kostí párovou a je složena ze t í částí, jimiž jsou kost 
kyčelní, kost sedací a kost stydká (obr. 2). Tyto t i části jsou v oblasti jamky kyčelního 
kloubu navzájem srostlé prost ednictvím chrupavky, p ičemž tvar srůstu p ipomíná 
písmeno Y. Společn  s kostí k ížovou, na kterou navazuje kostrč a s níž jsou kosti 
pánevní spojeny kloubn , tvo í kosti pánev. Pánevní kosti jsou vzájemn  spojeny ve 
spon  stydké [1]. 

 

Obr. 2 - Kost pánevní [13 editován] 

4.3 Kloub kyčelní 
Spojení mezi pánevní kostí a stehenní kostí je uskutečn no prost ednictvím 

kyčelního kloubu (obr. 4). Jedná se o jednoduchý kulovitý kloub omezený, kdy pohyb 
je omezen hlubokou jamkou v pánvi [1]. 

Kloubní plochy kyčelního kloubu jsou tvo eny hlavicí a jamkou. Kloubní 
hlavice je vrchní částí kosti stehenní s kloubní chrupavkou na povrchu a velikostí 
odpovídá p ibližn  t em čtvrtinám povrchu koule. V centrální části kosti pánevní, tedy 
v oblasti styku stydké, sedací a kyčelní kosti, se nachází kloubní jamka (acetabulum), 
jejíž prům r odpovídá p ibližn  4,5 cm [1].Vlastní styčná kloubní plocha (facies lunata) 
má polom síčitý tvar a je pokryta kloubní chrupavkou [1], [2]. Horní okraj kloubní 
jamky, jež je často také nazýván st íškou, je jejím nejsiln jším místem a má významnou 
roli pro stabilní postavení hlavice stehenní kosti. Nejhlubším místem kloubní jamky je 
její st ed, jenž je vypln n tukovým polštá em. Tento tukový polštá  slouží k absorbci 
nárazů p i nadm rném zatížení v důsledku zvýšené pohybové aktivity. Vzájemné 
postavení kloubní hlavice a jamky je zajišt no prost ednictvím kloubního pouzdra, 
kloubních vazů a svalstva. Na okrajích acetabula začíná kloubní pouzdro, jež je upnuto 
na hlavici kosti stehenní. Toto pouzdro je zesilováno pomocí čty  kloubních vazů a je 
velmi silné [2]. 

Pohyb kyčelního kloubu je uskutečn n celkem 22 svaly, jimiž jsou svaly kyčelní 
a stehenní. Kyčelní svaly lze rozd lit na vnit ní a zevní.  Svaly stehenní jsou pak d leny 
na p ední zadní a mediální. Podle funkce jsou tyto svaly dále d leny na flexory, 
extenzory, krátké zevní rotátory, adduktory a abduktory [2]. Názorn  jsou možné 
pohyby zobrazeny na obr. 3. 
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Obr. 3 – Základní pohyby dolní končetiny [17] 

 

Kyčelní klouby nesou trup, umožňují pohyb dolních končetin vůči pánvi a 
napomáhají udržet rovnováhu. Pohyb kyčelního kloubu lze uskutečnit otáčivými 
pohyby hlavice v jamce ve t ech rovinách, a to v rovin  frontální, sagitální a 
transversální. Rozsah možného pohybu v daných rovinách je následující: [1] 

• V rovin  sagitální: 
o Flexe do 120° - Extense do 13° 

• V rovin  frontální: 
o Abdukce do 40° - Addukce do 10° 

• V rovin  transversální: 
o Vnit ní rotace do 35° - Vn jší rotace do 15° 

 

Obr. 4. - Kyčelní kloub [14 editován] 
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4.4 Kost stehenní 

Jedná se o párovou kost, která je nejdelší a nejmohutn jší kostí v lidském t le. 
Stehenní kost (femur) lze rozd lit na čty i části, jimiž jsou hlavice (caput femoris), 
krček (collum femoris), t lo (corpus femoris) a kloubní hrboly (condyli femoris), tzv. 
kondyly, jež se vyskytují v oblasti spojení s holenní kostí [1] (obr. 5). 

Hlavice stehenní kosti je hlavicí kyčelního kloubu. Na hlavici navazuje krček, 
jenž je vůči frontální anatomické rovin  pootočen dop edu o tzv. torzní úhel s velikostí 
p ibližn  5° [1]. T lo stehenní kosti má po prů ezu kruhovitý tvar a ve vrchní, neboli 
proximální části se rozbíhá ve velký a malý chocholík [1]. Osa krčku svírá s osou t la 
úhel p ibližn  125° [5]. Ve spodní části femuru navazuje t lo na kondyly, jež tvo í část 
styčných ploch kolenního kloubu [1]. 

 

Obr. 5. - Kost stehenní [16] 
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4.5 Kost 

 Jednou z tkání podílejících se na stavb  kosti je kostní tkáň. Kostní tkáň je 
složena z kostních bun k zvaných osteocyty, kolagenních a elastických vláken a 
mezibun čné hmoty. Výskyt mineralizované mezibun čné hmoty, která je pevná a 
tvrdá, je pro kostní tkáň charakteristickým znakem [5]. Mezibun čnou hmotu lze 
rozd lit na složku vláknitou (fibrilární), tvo enou vlákny kolagenu, a interfibrilární. 
Usazování minerálů v interfibrilární složce je práv  podstatou již zmín né tvrdosti a 
pevnosti. Základní typy kostní tkán , kterými jsou kost kompaktní a kost spongiózní, 
lze rozlišit podle uspo ádání vláknité složky [6]. 

Základními stavebními komponentami kosti jsou okostice, kostní kompakta, 
kostní spongióza a kostní d eň [5] (obr. 6). 

4.5.1 Okostice 

Okostice neboli periosteum pokrývá celou kost s výjimkou kostních ploch. Jedná 
se o tuhou, silnou vazivovou vrstvu, která obsahuje nervy a je významná pro kostní 
výživu [5]. 

4.5.2 Kompaktní kostní tkáň 

Různ  silná kostní kompakta tvo í povrch kosti. Kompaktní, neboli kortikální 
kost je pevná a tvrdá. Obsahuje ploché, či soust edn  orientované destičky kostní tkán , 
tzv. kostní lamely, v jejichž st nách se vyskytují kostní buňky. U dlouhých kostí, jakou 
je mimo jiné kost stehenní, obsahuje st ední část kompaktní kostní vrstvy Haversovy 
lamely. Tyto lamely trubicovitého tvaru obklopují centrální kanál s kostními cévami [5]. 

4.5.3 Spongiózní kostní tkáň 

Spongióza je kostní tkáň houbovitého charakteru, vyskytující se uvnit  kosti a to 
p edevším v kloubních oblastech [5], [6], [10]. Na makroskopické rozlišovací úrovni je 
spongiózní kost od kompaktní strukturn  odlišná [10]. Struktura spongiózní, neboli 
trámčité kosti je tvo ena trámečky s různou orientací a velikostí. Obecn  lze íci, že 
orientace trámečků je shodná se sm ry hlavních nap tí [6]. Spongióza má na 
makroskopické úrovni podstatn  nižší hustotu než kost kompaktní [10]. 

4.5.4 Kostní d eň 

Dlouhé kosti mají d eňovou dutinu uvnit  t la (diafýzy) kosti a póry mezi 
trámečky houbovité kostní tkán  vypln ny kostní d ení. Kostní d eň je tvo ena 
vazivovými vlákny a v tvenými cévami. V červené kostní d eni, jež je v kostech 
zastoupena p edevším u mladých jedinců, dochází ke krvetvorb . Krvetvorná červená 
kostní d eň je s p ibývajícím v kem nahrazována tukovou tkání, žlutou kostní d ení. U 
dosp lých jedinců pak dochází ke krvetvorb  pouze ve spongiózní tkáni krátkých a 
plochých kostí [5]. 
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Obr. 6 - Stavba dlouhé kosti [15] 

4.6 Mechanické vlastnosti kostní tkán  

Kosti jsou tkán  s podstatn  odlišnými mechanickými vlastnostmi od tkání 
ostatních. Hlavní rozdíl u kostí spočívá v možnosti zavedení p edpokladu lineární 
závislosti mezi nap tím a deformací. Daný p edpoklad lze uvažovat na základ  
skutečnosti, že za normálních podmínek jsou deformace kosti malé [6]. 

Kosti vykazují významnou anizotropii [6]. Jedná se o živou tkáň a v průb hu 
života se její mechanické vlastnosti v závislosti na různých faktorech m ní. Mezi tyto 
faktory pat í nap íklad obsah minerálních látek, životospráva, nemoci nebo stá í jedince 
[8]. 

Provád ní experimentů v živém organismu za účelem zjišt ní mechanických 
vlastností kostní tkán  je prakticky nemožné. Pokud se pak experimenty s kostní tkání 
provád jí za um le vytvo ených laboratorních podmínek, jsou nam ené hodnoty 
významn  závislé na prost edí, a získané materiálové charakteristiky se mohou značn  
lišit [9]. Také z tohoto důvodu existuje ada rozdílných záznamů o mechanických 
vlastnostech kostních tkání [4]. 

Model materiálu kostních tkání lze vytvo it na různé rozlišovací úrovni. 
Nejpoužívan jší úrovní modelu materiálu kostních tkání je model homogenní izotropní 
lineárn  elastický. P estože v n m není zahrnuta složitá trámčitá mikrostruktura 
spongiózy, je tento model použit v mnoha publikacích a aplikován bude také v této 
práci [4]. 
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5 FROSTOVA HYPOTÉZA 
Proces p estavby kosti je ízen zp tnovazebn  a skutečnost, zda bude kostní 

hmota p ibývat, nebo ubývat, závisí na jejím namáhání. Vn jší zatížení má tedy dopad 
na biomechanickou adaptaci kostní tkán . K nárůstu kostní hmoty dochází do 
okamžiku, kdy hodnoty p etvo ení kostní tkán  dosáhnou hodnot tzv. klidové zóny, p i 
které v kosti nedochází k žádným zm nám [4], [70]. 

Dle Frostovy hypotézy závisí obnova (remodelace) a nárůst (modelace) kosti na 
p etvo ení kostní tkán . Toto p etvo ení se udává v jednotkách mikrostrainů, kdy 1000 
µε odpovídá p etvo ení ε = 0.001. Rozlišována jsou 4 stádia, která jsou od sebe 
odd lena minimálním efektivním p etvo ením [4], [70] (obr. 7.).   

Horní hranice prvního stádia se pohybuje v rozmezí 50 – 200 µε. V této oblasti 
není kost dostatečn  namáhána a dochází k její resorbci [4], [70]. Druhým stádiem, 
které je omezeno hodnotou 2000 – 2500 µε [4], je tzv. fyziologický stav, p i n mž se 
kost remodeluje [4], [70]. K mírnému p etížení kostní tkán  dochází ve t etím stádiu 
končícím na hodnotách 3500 – 4000 µε [4]. Důsledkem p etížení je zvýšená výstavba 
kostní hmoty. P i dalším stádiu, jímž je patologické p et žování, reaguje kost výstavbou 
velkého množství hmoty. U kosti narůstá pevnost a namáhání je p enášeno v tším 
množstvím kostní tkán , na druhou stranu však kost ztrácí pružnost a stává se k ehčí. 
Nad hodnotou 25000 µε dochází k porušení a praskání kostní tkán  [4], [70]. 

 

Obr. 7. – Prahové hodnoty přetvoření pro různé stavy zatěžování [4] 
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6 HISTORIE TUMORÓZNÍCH TEP 
Již na počátku 20. století bylo uskutečn no množství nepovedených pokusů o 

implantaci kovových součástí do lidského t la. Tyto neúsp chy byly zap íčin ny 
p edevším neschopností nalézt materiál, jenž by byl schopen odolat pot ebnému 
namáhání, nep íznivým korozním podmínkám lidského organismu, a zároveň byl 
biologicky p ijatelný pro lidskou tkáň [37]. 

 Na počátku 30. byla vyvinuta slitina kobaltu, chromu a molybdenu zvaná 
vitallium. P i studii u ní byla zjišt na inertnost vůči t lním tekutinám a lidské  
tkáni [37], [3]. Původn  bylo vitallium používáno jako materiál zubních protéz, 
pozd jipak p išel zuba  John Cooke s návrhem použít vitallium pro aloplastiku 
kyčelního kloubu [3]. Roku 1940 Austin Moore a Harold R. Bohlman použili vitallium 
pro tvorbu endoprotézy proximálního femuru, jež byla aplikována pacientovi 
postiženému obrovskobun čným kostním nádorem [3], [26] (obr. 8.). Úsp ch 
implantace byl časem prokázán následným formováním kosti okolo aplikované 
endoprotézy. Nadcházející léta byla zam ena na výzkum a vývoj endoprotetických 
implantátů a dalších použitelných materiálů, avšak p estože zájem o tyto implantáty 
rostl, byly používány spíše jako paliativní léčba u pacientů odmítajících amputaci [37]. 

 

Obr. 8. - První tumorózní endoprotéza proximálního femuru [3] 

V období p ed moderní chemoterapií kostních nádorů byla léčba provád na 
tém  výhradn  ablativními výkony, a p esto byla úmrtnost pacientů do n kolika let po 
operaci v důsledku metastází vysoká [37], [26].Velký skok v zapojení aloplastiky, 
jakožto nástroje pro záchranu končetiny, p išel v 70. letech. To bylo spojeno s 
pokrokem v medicínských oblastech, jako je p edevším chemoterapie, ale také 
radiologie a patologie, čímž se úsp šnost tumorózní endoprotetiky rapidn  zlepšila [37], 
[20], [26].Chemoterapie umožnila zničení mikroskopických zbytků nádoru, jež nebyly 
odstran ny b hem operace. Z počátku docházelo k léčb  kostních nádorů užitím 
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kostních št pů. Pozd ji se p istupovalo k rekonstrukci pomocí náhrad v t sné blízkosti 
postižených kloubů, a s následným rozvojem začaly být používány náhrady distálního, 
proximálního i celého femuru včetn  části pánevní kosti [20], [37]. 

Selhání tumorózních TEP může být ovlivn no více faktory. Komplikace byly 
často zap íčin ny neschopností nalézt vhodný, biokompatibilní materiál s dostačujícími 
mechanickými vlastnostmi. Redukci t chto komplikací p inesl vývoj a aplikace nových 
materiálů, jako jsou nerezové oceli, titanové slitiny, kobaltové slitiny, ale i materiálů 
nekovových, mezi které se adí nap íklad polyethylen nebo keramika [37]. 

Důvodem selhání se stávala také nevhodná konstrukce implantátů. Nejčast jší 
porušení vznikala zejména u d íků (obr. 9.), které byly p íliš krátké, tenké nebo 
zahrnovaly prudké p echody prům ru, čímž vznikaly koncentrátory nap tí [37], [26]. 

 

Obr. 9. - Ukázka selhaných dříků z 80. let [26] 

Z počátku byly všechny náhrady vyráb ny pacientům na zakázku (obr. 10.a,b), a 
p estože výrobní vady se občas stávaly p íčinnou selhání endoprotéz, postupným 
zdokonalením výrobních metod byl tento faktor selhání značn  redukován. Nevýhodou 
t chto customizovaných implantátů byla doba jejich výroby [26], [37].Ta trvala 6 až 12 
týdnů, b hem kterých se mohl zdravotní stav pacienta výrazn  zhoršit [26]. Z t chto 
důvodů se začala provád t chemoterapie již p ed samotným operativním zákrokem. 
Nep íznivé důsledky dlouhé čekací doby byly redukovány také p íchodem modulárních 
náhrad (obr. 10.c), které jsou skládány z jednotlivých součástí různých rozm rů podle 
pot eby.Modulární náhrady operátorovi umožnily b hem operace bez delší prodlevy 
sestavit rozm rov  dob e padnoucí implantát pro daného pacienta [37], [26]. 
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Obr. 10. – a) Customizovaná náhrada distálního femuru z roku 1982, b) 

Customizovaná protéza (1984-1988) s porézním límcem umožňujícím extrakortikální 
fixaci kosti, c) Modulární náhrada distálního femuru z roku 1988 [26 - editován] 

 

V rámci České republiky (tehdejšího Československa) se výrobou implantátů 
pro kostní chirurgii začala zabývat Kladenská firma POLDI SONP, která dnes stále 
funguje pod názvem BEZNOSKA s.r.o. První tumorová náhrada proximálního konce 
femuru zde byla vyrobena a implantována v roce 1977 [38]. 

6.1 Rostoucí tumorózní TEP 

P i implantaci endoprotéz dosp lým jedincům nemusí být uvažován významný 
růst kosti. Zcela jiná situace však nastává, pokud má být náhrada aplikována dít ti, nebo 
dospívajícímu jedinci, kdy je růst významným faktorem. P i použití klasických 
implantátů u rostoucích jedinců docházelo v pozd jším v ku k nesrovnalostem délky 
končetin[37], [36]. Nesrovnalost p i resekci distálního femuru dít ti mladšímu deseti let 
může v dosp losti činit až 20 centimetrů [36]. S tímto problémem se objevila myšlenka 
tzv. rostoucích endoprotéz [37]. 

Od konce 70. let byly vyvinuty rostoucí endoprotézy s různými mechanismy 
prodloužení [12], [36]. U prvních typů rostoucích náhrad bylo dosaženo prodloužení 
endoprotézy vložením distanční vložky ve form  kuličkového elementu nebo 
rozp rného C-kroužku[12] (obr. 11.a). Nevýhodou byla invazivnost této metody, p i níž 
musela být endoprotéza b hemkaždého prodloužení pln  odkryta. Pacient tedy musel 
vždy podstoupit operační zákrok [12], [36]. 

Další generace rostoucích implantátů fungovala na principu šroubového 
mechanismu. P i pot eb  prodloužení byl u pacienta proveden malý ez v pot ebné 
oblasti, jímž byl zaveden klíč, pomocí n jž byla endoprotéza prodloužena [12], [36]. 
P estože s touto generací náhrad byla invazivnost omezena, stále zde byla nutnost 
anestezie a operačního zákroku, s nímž souvisí riziko poškození nervů nebo infekce 
[36]. 
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S počátkem tohoto století začaly být používány neinvazivních rostoucí náhrady. 
Prodloužení je dosaženo prost ednictvím magnetu nebo elektromagnetického pole, které 
způsobí roztažení p edepjaté pružiny (obr. 11.b). Hlavní výhodou je, že u neinvazivních 
metod není nutné provád t operativní zákrok [12], [36], [37]. 

 

 

Obr. 11. – a) Princip rostoucí náhrady s užitím distanční vložky [12 - editován]  

b) Neinvazivní prodlužovací mechanismus s předepjatou pružinou [37] 
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7 TUMORÓZNÍ TEP 
U pacientů jak s primárními, tak s metastatickými kostními nádory dochází ke 

ztrát  funkčnosti končetiny. Pro její záchranu je zapot ebí p istoupit k p íslušným 
léčebným metodám. Dnes je úsp šnost zachování končetiny u pacientů s nádorovým 
onemocn ním p es 90%. Proces úsp šné operace za účelem záchrany končetiny lze 
rozd lit do t í stádií: [26] 

• Resekce tumoru 
• Rekonstrukce a stabilizace postižené kosti a kloubu 
• Obnova okolní m kké tkán  

 Jednou z možností léčby a rekonstrukce postižené oblasti je aplikace  
tumorózních TEP. Výskyt kostních nádorů tvo í mén  než 1% onkologických 
onemocn ní. Z tohoto důvodu je nabídka tumorózních TEP podstatn  menší, než 
nabídka klasických implantátů, které jsou používány p i jiných než onkologických 
p íčinách [21]. 

 Tumorová náhrada kyčelního kloubu je obecn  nejčast ji tvo ena n kolika 
prvky.  Náhradou jamky kyčelního kloubu, náhradou hlavice stehenní kosti, d íkem, 
tvo ícím nosnou část náhrady, náhradou resekované kosti a kotvícími komponentami. 
V dnešní dob  je již na trhu k dispozici relativn  velké množství modulárních náhrad, 
jenž chirurgovi umožňují široký výb r jednotlivých součástí endoprotézy tak, aby 
pacientovi rozm rov  sed ly. P esto je však v n kterých ojedin lých p ípadech 
zapot ebí vyráb t implantáty individuáln .   

7.1 Rozd lení podle zp sobu fixace 

Náhrady lze podle způsobu ukotvení jednotlivých komponent rozd lit na 
cementované, necementované a hybridní [23]. 

7.1.1 Cementované náhrady 

U tohoto typu jsou komponenty implantátu ke kosti fixovány pomocí 
polymethylmethakrylátu neboli kostního cementu [22], [23]. Mezi výhody cementované 
fixace pat í, že k jeho tvrdnutí stačí p ibližn  10 minut a chirurg se tak může brzy 
p esv dčit, zdali je implantát pevn  uchycen [22]. Použití kostního cementu také 
umožňuje pom rn  rychlou zát ž (již zhruba týden po operaci) [23]. Dalším kladem této 
metody je také možnost p idání malého množství antibiotik do cementu, což může 
eliminovat vznik p ípadné pooperační infekce [22]. 

Kostní cement se vytvá í smícháním tekutého monomeru a kopolymeru ve 
form  prášku. P i smíchání dochází k polymerizaci monomeru a následnému tvrdnutí 
kostního cementu, p i n mž dochází k exotermické reakci a generaci tepla [11]. Se 
vzniklým teplem je spjato riziko termického poškození p ilehlé kostní tkán . Další 
nevýhodou je možnost uvoln ní monomerů kostního cementu do organismu [23]. 

Povrch cementovaných náhrad bývá v tšinou hladký a jejich životnost je 
p ibližn  10 - 15 let. Tento typ uchycení není vhodný používat u mladších pacientů, 
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kte í žijí aktivn jším životem, jelikož u nich hrozí d ív jší uvoln ní. Cementované 
náhrady jsou tedy nejčast ji aplikovány starším pacientům [24]. 

7.1.2 Necementované náhrady 

Necementovaný způsob upevn ní, n kdy také nazýván jako press-fit, je založen 
na pórovitosti povrchu. Póry napodobující strukturu kostních trámců umožňují 
povrchové vrůstání kosti, tzv. osteointegraci, čímž je dosaženo pevného spojení [25], 
[22]. Nová kost se může rozrůst asi 1 – 2 mm, proto je zapot ebí, aby kostní lůžko dob e 
kopírovalo tvar náhrady. K vytvo ení takového lůžka kopírující tvar endoprotézy jsou 
používány speciální nástroje. Součástí n kterých necementovaných náhrad jsou také 
šrouby, které udržují kost a implantát v požadované poloze, dokud není dosaženo 
upevn ní vrůstem kosti do pórovitého povrchu [22]. 

Požadované drsnosti povrchu se dosahuje nap íklad tryskáním, pískováním nebo 
nanesením vrstvy porézního biokompatibilního kovu. Lepší vazby s kostní tkání lze 
docílit také pomocí nást iků bioaktivních materiálů [25]. 

Mnozí chirurgové preferují necementované náhrady p edevším z důvodu 
déletrvající životnosti vzniklé vazby [25]. Necementované náhrady nejsou vhodnou 
volbou u pacientů s nízkou hustotou kostí, jelikož v t chto p ípadech nemusí dojít 
k dostatečné osteointegraci, což může mít za následek selhání spojení [22]. Mezi další 
nevýhody lze za adit delší rekonvalescenční dobu (p ibližn  12 týdnů) p ed možností 
plného zatížení, nebo vyšší finanční a operační náročnost [22], [25]. 

7.1.3 Hybridní náhrady 

Hybridní náhrady jsou kombinací výše zmín ných způsobů fixace, kdy je jedna 
z komponent upevn na necementovaným způsobem, a druhá způsobem cementovaným 
[23]. 

7.2 Používané materiály tumorózních TEP 

Volba vhodných materiálů je zásadním faktorem pro úsp šnou aplikaci 
implantátů. Náhrady mají náročné požadavky p edevším z hlediska mechanických 
vlastností (pevnost, pružnost, tažnost), korozivzdornosti a biokompatibility. Další 
skutečností určující použitelnost materiálu je dosažitelnost požadovaných tvarů 
z hlediska výroby a zpracování (tvá itelnost, obrobitelnost, slévatelnost atd.). V úvahu 
musí být brána také ekonomická p ijatelnost [27]. Dnes používané materiály lze obecn  
rozd lit do 3 skupin: [28] 

• Kovy a jejich slitiny 
• Keramické materiály 
• Polymery 

7.2.1 Kovy a jejich slitiny 

Vzhledem ke svým dobrým mechanickým vlastnostem, kterých lze dle 
požadavků dosáhnout pomocí legujících prvků nebo vhodných technologií zpracování, 
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jsou v medicín  kovové materiály vhodné p edevším pro nosné aplikace. Díky tomu 
mají kovy své uplatn ní pro ortopedické účely [27], [29]. 

Korozivzdorné oceli 

Vysoce legovaná korozivzdorná ocel CrNiMo je jednou z často používaných 
variantpro materiálnáhrad [25], [52]. Tato ocel má austenitickou strukturu a nízký obsah 
uhlíku. Mezi její p ednosti se adí dobré mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozi 
[25].Ke korozivzdornosti p ispívá p edevším p ítomnost chromu, molybden pak 
zajišťuje pevnost slitiny [52]. Hodnoty meze kluzu se pohybují okolo 690 MPa,  
[60] Youngova modulu 200 GPa [54] a meze pevnosti 860 – 1110 MPa [60]. Vyrábí se 
z ní p edevším hlavice kyčelního kloubu a femorální d íky [25]. 

Titan a jeho slitiny 

Hlavní rozdíl titanových slitin oproti ostatním ocelím je, že mají s vysokou 
pevnost p i současn  nízké m rné hmotnosti [34]. Slitiny titanu se vyznačují výbornou 
odolností vůči korozi, dobrou biokompatibilitou a osteointegrací, která implantátu 
umožňuje spojit se po určité dob  s kostí, formující se na kovovém povrchu.  

Prost ednictvím povrchových úprav, jako je nap íklad nanesení plazmového 
nást iku hydroxiapatitu, se u titanu dosahuje bioaktivace, která vede k rychlejší tvorb  
funkčního rozhraní mezi implantátem a kostí. Mechanické vlastnosti čistého titanu 
nejsou pro mnohé pot eby implantátů dostatečné. Z tohoto důvodu jsou často používány 
slitiny jako Ti6Al4V nebo Ti6Al7Nb [27]. Mez kluzu slitiny Ti6Al4V je p ibližn   
800 MPa a hodnoty Youngova modulu se pohybují okolo 110 GPa [53]. 

Z t chto materiálů bývají vyráb ny necementované d íky, kyčelní jamky či 
samotné náhrady resekované části femuru [30], [25]. 

Kobaltové slitiny 

Kobaltové slitiny lze popsat jako nemagnetické materiály s dobrými 
mechanickými vlastnostmi, odolností vůči opot ebení, odolností vůči teplu a 
korozivzdorností, s níž souvisí jejich dobrá biokompatibilita [32]. Stejn  jako u 
ostatních korozivzdorných kovů je odolnost vůči korozi způsobena tvorbou stabilní 
oxidické pasivní vrstvy [31]. Negativními faktory jsou ekonomická náročnost a složitá 
zpracovatelnost [25], [32]. 

Dnes nejfrekventovan ji používanými kobaltovými slitinami pro výrobu 
implantátů jsou CoCrMo a CoCr, p ičemž jejich vlastnosti nezávisejí pouze na 
chemickém složení, ale také na způsobu zpracování. Pro dosažení lepší biokompatibility 
bývá na povrch nanášen keramický povlak [25].Slitiny kobaltu a chromu b žn  dosahují 
hodnot Youngova modulu okolo 220 GPa a meze kluzu 720 MPa [53]. 

Z kobaltových slitin bývají nejčast ji vytvá eny hlavice kyčelního kloubu a 
kyčelní jamky [25]. 

Keramické materiály 

Keramické materiály mají vysokou pevnost v tlaku, nízkou elasticitu, odolnost 
vůči ot ru a vysokou k ehkost [33], [34]. Díky své chemické a strukturní podobnosti 
s minerálním složením kosti vykazuje keramika výborné vlastnosti z hlediska 
biokompatibility [33]. Keramika se navíc vykazuje velmi dobrou interakcí 
s osteogenními buňkami, což je důležité z hlediska regenerace kosti. Nejv tší omezení 
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z hlediska použití keramických materiálů je v jejich k ehkosti a malé tvarové 
definovatelnosti [33]. 

Pro výrobu TEP je nejb žn ji používaným materiálem korundová keramika 
Al2O3. Dále lze zmínit korundovou keramiku vyztuženou zirkonovou keramikou, 
oxidované zirkonium nebo nitrid k emíku [34]. 

Z keramických materiálů jsou nejčast ji vytvá eny hlavice kyčelního kloubu, 
pop ípad  kloubní jamky. 
Polymery 

Z polymerů je pro účely kyčelních náhrad nejb žn ji používán semikrystalický 
vysokomolekulární polyetylen UHMWPE. Tento plast se vyznačuje houževnatostí, 
odolností proti únav  a nízkým koeficientem t ení [34], [35]. Práv  z důvodu nízkého 
koeficientu t ení se z n j vyráb jí artikulační vložky. Krom  vložek je tento materiál 
používán také pro náhrady resekované kosti [34]. 

Limitujícími faktory p i aplikaci UHMWPE jsou nap íklad oxidační degradace a 
p edevším ot r, ke kterému dochází i p es nízký t ecí koeficient. V důsledku ot ru 
dochází uvolňování mikroskopických částic a ztenčování artikulační vložky [34], [35]. 

Z důvodu t chto negativních vlastností se stále hledají nové alternativní 
polymery, které by umožnily prodloužit životnost endoprotéz. Frekventovan ji se 
začíná používat nap íklad polyetheretherketon v literatu e značen jako PEEK [34]. 
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8 SYSTÉM PODSTATNÝCH VELIČIN 
Systém podstatných veličin zahrnuje veličiny, které jsou z hlediska ešení 

problému na p íslušném objektu podstatné. Objektem je v p ípad  této práce tumorózní 
TEP kyčelního kloubu společn  se stehenní a pánevní kostí. Systém podstatných veličin 
je důležitý z hlediska výb ru metody ešení. Struktura jednotlivých podmnožin je 
zachována dle [57]. 

Podmnožina S1: Topologie, geometrie struktura 

Geometrie a topologie stehenní a pánevní kosti je dána anatomií lidského t la. 
Geometrie jednotlivých prvků tumorózní endoprotézy je dána podklady od výrobce. 
Z hlediska struktury je podstatné rozlišit kortikální a spongiózní kostní tkáň jejichž 
mechanické vlastnosti jsou významn  odlišné. 

Podmnožina S2: Vazba objektu s okolím 

Okolí tumorózní TEP je tvo eno kostí pánevní, kostí stehenní, kostním cementem, 
okolními šlachami a svaly. Z okolních svalů a šlach budou v této práci zahrnuty pouze 
svaly hýžďové, které jsou z hlediska deformačn  nap ťové analýzy dané soustavy 
nejpodstatn jší.  

Podmnožina S3: Aktivace objektu 

Aktivační veličinou je hmotnost člov ka. 

Podmnožina S4: P sobení okolí na objekt 

V důsledku tíhy t la dochází k působení stykové síly v distální části femuru. Na vrchní 
část endoprotézy pak působí tahem hýžďové svaly, které tak udržují ešenou soustavu 
ve statické rovnováze. 

Podmnožina S5: Vlastnosti prvk  struktury objektu 

Materiálové vlastnosti jednotlivých prvků ešené soustavy. 

Podmnožina S6: Procesy na struktu e objektu 

Tato množina je prázdná, jelikož je problém ešen na úrovni mechaniky kontinua. 

Podmnožina S7: Projevy objektu 

Projevy objektu jsou popsány polem deformačních posuvů, jenž je definováno tenzorem 
deformace, a polem normálových a smykových nap tí, které je popsáno tenzorem 
nap tí. 

Podmnožina S8: D sledky projev  objektu 

Důsledkem projevů objektu je dosažení mezních stavů. U jednotlivých komponent 
tumorózní TEP se jedná o mezní stav pružnosti a pevnosti, v p ípad  kostní tkán  pak o 
posuzování z hlediska adaptace na namáhání dle Frostovy hypotézy. 
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9 VÝB R METODY EŠENÍ 
Na základ  toho, které veličiny vytvá ejí vstupy a výstupy do algoritmu ešení, 

lze problémy rozd lit na p ímé a nep ímé [57]. Stanovený problém, kterým je provedení 
deformačn  nap ťové analýzy tumorózní TEP kyčelního kloubu se adí mezi problémy 
p ímé. 

Analytické ešení formulovaného problému je vzhledem k charakteru geometrie, 
materiálových vlastností a vazeb soustavy p íliš náročné a v podstat  nerealizovatelné. 
Z hlediska experimentálního p ístupu lze provád t klinická pozorování, to je však 
p edevším s ohledem na časovou náročnost nad rámec diplomové práce. 

Na základ  systému podstatných veličin je pro ešení daného problému efektivní 
metodou výpočtové modelování, konkrétn  variační numerická metoda konečných 
prvků (MKP).  

Existuje více softwarů umožňujících ešení pomocí MKP. V této práci bude 
použit program ANSYS 17.1. 
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10 VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 
Jedním z cílů práce je provést deformační a nap ťovou analýzu tumorózní TEP. 

Celkov  byly prost ednictvím výpočtového modelování analyzovány 2 typy 
tumorózních endoprotéz, p ičemž u každého typu byly modelovány 3 různé délky 
náhrady resekované kosti. Dohromady bylo tedy vytvo eno 6 výpočtových modelů. 
V této kapitole bude popsán postup tvorby výpočtových modelů. Ty lze rozčlenit na 
n kolik dílčích modelů, mezi které pat í model geometrie, model materiálu, model 
vazeb a zatížení. 

10.1 Model geometrie 

Prvním krokem bylo vytvo ení modelu geometrie pánve a stehenní kosti. Toho 
bylo dosaženo pomocí zobrazovací metody počítačové tomografie (CT). CT snímky 
náležící osob  ženského pohlaví byly získány z ve ejn  dostupného zdroje Visible 
Human Project Dataset [55]. 

  Počítačový model se z CT snímků vytvá í prost ednictvím takzvané 
segmentace, jejíž podstatou je spojování zobrazených oblastí v CT snímku na základ  
intenzity pixelů reprezentující hustotu tkán  [56] (obr. 12.). Ke zpracování CT snímků 
byl použitprogramu STL Model Creator, jehož princip spočívá ve snaze nalézt pixely 
náležící společné tkáni. Výstupem je model v STL formátu (stereolithography). 

STL model byl vytvo en za užití hybridní segmentace, p i níž jsou nejprve 
prost ednictvím tzv. prahování automaticky vybrány pixely o intenzit  spadající do 
uživatelem definovaného intervalu. Následn  je výsledná oblast selektována výb rovým 
terčem. Pro tvorbu modelu bylo použito celkem 561 CT snímků. 

 

 

Obr. 12. – Schéma znázorňující princip tvorby STL modelu z CT snímků 

STL formát popisuje každou plochu konečným počtem trojúhelníků a povrch 
t lesa je tak definován trojúhelníkovou sítí. Model pánevní kosti je tvo en celkem 
186 792 trojúhelníky, model stehenní kosti pak 79 864 trojúhelníky. Síť však obsahuje 
informace pouze o povrchu t lesa, a proto bylo zapot ebí vytvo it z STL sít  plošný a 
následn  objemový model. Existuje ada softwarů, které dokážou p evést STL síť na 
plošné t leso. Mnoho z nich však vytvá í z každého trojúhelníku malou plošku a 
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výsledný model pak obsahuje obrovské množství malých ploch, což je pro pozd jší 
práci s daným modelem hardwarov  velmi náročné a nepraktické.  

V této práci bylo plošného modelu dosaženo prost ednictvím softwaru 
SolidWorks. Ten obsahuje modul ScanTo3D, jenž je schopen s možnými manuálními 
úpravami automaticky p evést STL model na model plošný, p ičemž počet ploch je 
oproti počtu trojúhelníků definujících STL síť významn  redukován. Plochy, které 
software nedokázal automaticky vytvo it, byly zjednodušeny a zalepeny pomocí funkce 
záplata. Výsledný plošný model kyčelní kosti obsahuje celkem 572 ploch, model 
femuru pak 476 ploch (obr. 13.). Následn  byl použit p íkaz sešít povrchy, čímž bylo 
dosaženo modelu objemového. 

 

Obr. 13. - STL (vlevo) a objemové (vpravo) modely stehenní a pánevní kosti 

 U prvního typu tumorózní endoprotézy byla geometrie části d íku s hlavicí a 
náhrady resekované kosti vytvo ena na základ  fyzické p edlohy pomocí 3D optického 
scanneru Comet L3D. Výstupem z 3D scanneru je op t model v STL formátu a 
p evedení na objemový model bylo provedeno stejným způsobem jako v p ípad  pánve 
a stehenní kosti. Zbylé prvky prvního typu tumorózní TEP a všechny části druhého typu 
náhrady byly zkonstruovány na základ  katalogových rozm rů (obr. 14., obr. 15., 

obr. 16., obr. 17.). 

 

Obr. 14. – Fyzická a katalogová předloha náhrady typu 1 [18] 
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Obr. 15. - Počítačový model 1. typu tumorózní TEP 

 

 

Obr. 16. - Katalogová předloha náhrady typu 2[30], [58] 
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Obr. 17. Počítačový model 2. typu tumorózní TEP 

Dalším krokem bylo spojit model endoprotézy s modely pánevní a stehenní kosti 
a vytvo it tak finální sestavu. V p ípad  nádoru kosti je nejprve resekována postižená 
tkáň. Z modelu byla tedy odstran na proximální část stehenní kosti včetn  části diafýzy. 
Odebrána byla také část distálního femuru, která není sledovanou oblastí této práce, 
čímž bylo dosaženo mírného zmenšení výpočtového modelu a pozd jšího urychlení 
výpočtu. Následn  byla endoprotéza p iložena ke stehenní kosti tak, aby spodní část 
náhrady dosedla na kost v míst  p edešlého u íznutí a d ík zároveň co nejlépe procházel 
st edem femuru. Poté byl použit p íkaz dutina, pomocí n jž bylo v modelu kosti 
vytvo eno lože pro d ík náhrady (obr. 18.).  

 

Obr. 18. - Schéma postupu při tvorbě sestavy femuru s endoprotézou 
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V této práci je modelován cementovaný způsob upevn ní d íku ke stehenní 
kosti, p i n mž není d ík v kontaktu p ímo s kostí, nýbrž je k ní uchycen vrstvou 
kostního cementu. Kostní cement byl vytvo en pomocí funkcí rotovat povrch a rozdělit, 
p ičemž povrch byl rotován okolo osy d íku. 

V p ípad  stehenní kosti bylo ješt  zapot ebí vytvo it model kompaktní a 
spongiózní kostní tkán , aby bylo možné zohlednit jejich odlišné mechanické vlastnosti. 
Objemový model femuru musel být tedy rozd len na 2 části. Na základ  CT snímků 
byla v n kolika rovinách načrtnuta rozhraní mezi kostní kompaktou a spongiózou. Na 
základ  t chto skic byl vytvo en povrch užitím funkce spojit profily, a  
následným p íkazem rozdělit bylo dosaženo rozd lení femuru na část kortikální a 
spongiózní (obr. 19.).  

 

Obr. 19. - Model femuru s náhradou a kostním cementem 

Spojení mezi pánevní kostí a náhradou jamky kyčelního kloubu bylo uvažováno 
jako necementované. Lože pro jamku bylo vytvo eno nastavením jamky do požadované 
polohy a následným použitím funkce dutina. Jamka byla poté společn  s vložkou 
uložena do pánevní kosti (obr. 20.). 

 

Obr. 20. - Tvorba sestavy pánevní kosti s jamkou a vložkou 
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Výsledný model geometrie byl sestrojen spojením dílčích modelů (sestavy 
týkající se femuru a sestavy týkající se pánve). Vzájemná poloha stehenní kosti vůči 
pánvi byla stanovena na základ  velikosti fyziologického abdukčního úhlu (obr. 21.a), 
jenž se u dosp lého jedince pohybuje v rozmezí 170-175° [1]. V p ípad  druhého typu 
tumorózní TEP bylo postupováno obdobným způsobem a výsledné modely geometrie 
jsou na obrázku 21. Jak již bylo zmín no, pro oba typy náhrad byly modelovány 3 různé 
délky náhrady resekované kosti. Jednotlivé varianty budou v práci dále značeny 
„varianta 1“, „varianta 2“, „varianta 3“, „varianta 4“, „varianta 5“, „varianta 6“  
(obr. 22.). 

 

Obr. 21. – a) Znázornění fyziologického abdukčního úhlu, b) Model finální sestavy pro 
tumorózní TEP typu 1, c) Model finální sestavy pro tumorózní TEP typu 2 

 

Obr. 22. - Modely různých délek náhrady resekované kosti 
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10.2 Model materiálu 

V této práci byl pro všechny prvky sestavy použit model homogenní izotropní 
lineárn  pružný. K definování tohoto modelu byly použity 2 vstupní parametry, 
Youngův modul pružnosti E a Poissonova konstanta µ . V tabulce 1 jsou uvedeny 
materiály, jež byly p i azeny jednotlivým prvkům modelovaných náhrad. V tabulce 
nejsou uvedeny kostní cement, kompaktní kostní tkáň a spongiózní kostní tkáň, jelikož 
názvy t chto prvků jsou totožné s názvy použitých materiálů. Hodnoty Youngova 
modulu E a Poissonovy konstanty µ  pro jednotlivé materiály jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 1. - Materiál jednotlivých prvků modelu 

Prvek sestavy 
Materiál 

Společné pro modely obou typů náhrad 

Kost pánevní Kompaktní kostní tkáň 

Náhrada typu 1 

D ík s hlavicí Korozivzdorná ocel CrNiMo 

Jamka Ti-6Al-4V 

Vložka, náhrada kosti UHMWPE 

Náhrada typu 2 

D ík, náhrada kosti, šroub, jamka Ti-6Al-4V 

Vložka UHMWPE 

Hlavice CoCrMo 

 

Tab. 2. - Materiálové charakteristiky [25], [53], [61]  

Materiál 
Youngův modul pružnosti 

E [MPa] 
Poissonovo číslo µ [-] 

Spongiózní kostní tkáň ∙  .  

Kompaktní kostní tkáň ∙  .  

UHMWPE ∙  .  

Korozivzdorná ocel 
CrNiMo ∙ 5 .  

Ti-6Al-4V . ∙ 5 .  

Kostní cement ∙  .  

CoCrMo . ∙ 5 .  
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10.3 Model diskretizace 

Deformačn  – nap ťová analýza byla provedena prost ednictvím metody 
konečných prvků, se kterou je spjata diskretizace. Pro výpočet bylo použito celkem 6 
typů prvků: SOLID186, SOLID187, CONTA174, TARGE170, COMBIN14. 

 SOLID186 a SOLID187 jsou prostorové kvadratické prvky, jež jsou definovány 
20 respektive 10 uzly. Tyto uzly mají 3 stupn  volnosti, které jsou reprezentovány 
posuvy ve sm rech x, y, z. COMBIN14 je prvek definován 2 uzly se t emi stupni 
volnosti, které op t p edstavují posuvy ve 3 sm rech. Tento prvek je použit v p ípad  
modelování pružinového spojení. CONTA174 a TARGE170 jsou prvky kontaktní. 

 Velikosti elementů nebyly nastaveny jednotn , ale pohybovaly se v rozmezí 0.2 
až 15 mm. Nejmenší prvky byly aplikovány v oblastech, v nichž byly pomocí 
p edb žných výpočtů zjišt ny koncentrace nap tí, u t les s malou tloušťkou (jamka, 
kostní cement) a v p ípad  náhrady typu 2 v oblasti šroubu. Vybrané oblasti sít  
konečných prvků obou typů náhrad jsou na obrázcích níže (obr. 23., obr. 24.). Nejv tší 
prvky byly v horní oblasti pánevní kosti, která není z hlediska analýzy tumorózní TEP 
podstatná a hustší síť by tak zbytečn  prodlužovala výpočetní čas. Celkový počet 
elementů a uzlů jednotlivých modelů popisuje tab. 3. 

 

Obr. 23. - Vybrané oblasti konečnoprvkové sítě náhrady typu 1 v řezu 
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Obr. 24. – Vybrané oblasti konečnoprvkové sítě náhrady typu 2 v řezu 

 

Tab. 3. - Počty elementů a uzlů konečnoprvkové sítě jednotlivých modelů diskretizace 

Model Počet elementů Počet uzlů 

Náhrada typu 1 

Nejkratší resekce kosti 654 751 889 570 

St ední resekce kosti 829 701 1 320 025 

Nejdelší resekce kosti 857 954 1 365 475 

Náhrada typu 2 

Nejkratší resekce kosti 716 518 1 298 904 

St ední resekce kosti 747 464 1 365 472 

Nejdelší resekce kosti 729 367 1 342 304 
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10.4 Model vazeb a zatížení 
Celou sestavu bylo nutné ukotvit v prostoru. Toho bylo dosaženo p edepsáním 

nulových posuvů na pánevní kost v oblastech vyznačených na obr. 25. Další okrajová 
podmínka byla aplikována na spodní plochy distální části femuru a to nulové posuvy ve 
sm ru osy Z (obr. 25.). Stejn  jako v práci [63] tyto nulové posuvy značn  pomohly ke 
konvergenci ešení.  

 

Obr. 25. Schéma předepsaných okrajových podmínek 

Mezi jednotlivými prvky soustavy byly použity 2 typy kontaktů, a to frictional 
(t ecí) a bonded (pevné spojení). T ecí kontakty byly definovány prost ednictvím 
koeficientu smykového t ení a všechny kontaktní dvojice, u nichž byl použit tento typ 
kontaktu, jsou uvedeny v tabulkách níže (tab. 4., tab. 5.). U kontaktních dvojic, jež 
nejsou uvedeny v t chto tabulkách, byl nastaven kontakt typu bonded. 

 

Tab. 4. - Kontaktní dvojice třecích kontaktů náhrady typu 1 [64], [67] 

Prvek sestavy Prvek sestavy 
Součinitel 

smykového tření 

Vložka D ík s hlavicí 0.03 

D ík s hlavicí Náhrada kosti 0.03 

Kostní kompakta Náhrada kosti 0.2 
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Tab. 5. - Kontaktní dvojice třecích kontaktů náhrady typu 2[64], [65], [66] 

Prvek sestavy Prvek sestavy 
Součinitel 

smykového tření 

Vložka Hlavice 0.03 

D ík Náhrada kosti 0.3 

Kostní kompakta Náhrada kosti 0.6 

Šroub D ík 0.3 

Šroub Náhrada kosti 0.3 

 

P i aplikaci zatížení byla modelována situace, kdy jedinec stojí na jedné noze. 
Uvažována byla tíha člov ka a s ní související styková síla od podložky (obr. 26.). Ze 
svalů byly do ešení zahrnuty st ední a malý sval hýžďový, což bylo realizováno užitím 
pružin s vysokou tuhostí [71], jenž byly uchyceny k pánevní kosti na stran  jedné, a 
k otvorům v náhrad  na stran  druhé (obr. 28.).  

 

FP…výsledná styková síla od podložky 

FG…tíhová síla člov ka 

FGs…tíhová síla stehna 

FGb…tíhová síla bérce 

FGn…tíhová síla nohy 

FGbn…výsledná tíhová síla nohy a bérce 

Fekv…ekvivalentní silové zatížení v distální části femuru 

Mekv…momentové zatížení v distální části femuru 

xbn…vzdálenost působišt  FGbn od osy t la 

x…vzdálenost působišt  Fekv a Mekv od osy t la 

mč…hmotnost člov ka 

g…tíhové zrychlení na zemi 

 

       
  

 B hem stoje na jedné noze působí na člov ka tíhová síla lidského t la a výsledná 
styková síla od podložky.   ∑ :     𝑃 − =   (1) 

𝑃 = = 𝑚č ∙ 𝑔  (2) 

Obr. 26. - Uvolnění člověka 

 od podložky [19  - editován] 
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P i znalosti hmotnosti člov ka lze tíhovou sílu jednoduše určit. Hmotnost 
pacienta, na základ  jehož CT snímků byl sestrojen model kostí, nebyla známá. Jedinou 
dostupnou informací bylo, že se jedná o pacienta ženského pohlaví. Dle statistických 
záznamů [62], byla v roce 2002 prům rná váha žen v České republice 67.1 kg. 
Hmotnost tedy byla stanovena odhadem, a to 70 kg. Dosazením do rovnice (2) p i 
zaokrouhlení výsledku pak bylo vypočteno: 

 𝑃 = = ∙ . =  

 

Jelikož nebyla modelována celá spodní končetina, ale pouze stehenní kost, bylo 
nutné nahradit zatížení výsledné stykové síly od podložky FP zatížením staticky 
ekvivalentním, jež působí v distální části femuru. Toto zatížení uvažuje také tíhu bérce a 
nohy, p ičemž jeho silová složka je značena Fekv a momentová složka Mekv. Hodnota 
x=96mm z rovnice (4) byla odečtena z modelu geometrie. 

 = 𝑃 − 𝐵 + 𝑁 = 𝑃 −  (3) = 𝑃 ∙ + ∙ −   (4) 

 

Pro určení velikosti tíhové síly FGbn bylo t eba určit tíhové síly nohy FGn 

a bérce FGb (obr. 27.). Hmotnosti byly stanoveny užitím p ístupu podle Braun-Fischera 
[69], na jehož základ  je procentuální podíl a hmotnost jednotlivých segmentů t la 
následující (tab. 6.). 

 

Obr. 27. – Tíhové síly nohy a bérce v jejich působištích [19 editován] 

 𝑚 𝑔 = 𝑚č ∙ á í í
 (5) 
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Tab. 6. - Hmotnosti a tíhové síly jednotlivých segmentů dolní končetiny 

Část těla 

Procentuální podíl 

celkové tělesné 
hmotnosti 

Hmotnost [kg] Tíhová síla [N] 

Bérec 5.27 % 3.69 36.19 

Noha 1.79 % 1.25 12.29 

Noha + Bérec 7.06 % 4.94 48.48 

 

Posledním krokem k vy ešení výše sepsaných rovnic je výpočet xbn. Jelikož 
tíhová síla nohy FGn působí na nositelce výsledné tíhové síly t la, nemusí být do rovnice 
(6) zahrnuta.       = 7 ∙ 𝐺𝑏𝐺𝑏𝑛 ≐ mm (6) 

 

Dosazením do rovnic (3) a (4) byly získány vstupní hodnoty zatížení v distální 
části femuru (tab. 7., obr. 28.). 

 

Tab. 7. - Hodnoty zatížení výpočtového modelu 

Fekv [N] Mekv [N·m] 

638 63.8 

 

 

Obr. 28. - Aplikované zatížení a pružiny simulující svalstvo 
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10.5 Nastavení ešiče 

V prost edí softwaru ANSYS jsou k dispozici p ímý a iterační typ ešiče. 
Z důvodu nelinearity úlohy a pom rn  vysokého počtu elementů konečnoprvkové sít  
výpočtového modelu byl zvolen iterační ešič PCG (Preconditioned Conjugate 
gradient), p ičemž konvergenční limit byl zvýšen z výchozí hodnoty 1.10-8 na 1.10-4.  

 Dále byly zapnuty velké deformace a pro dosažení konvergence byl zvýšen 
počet substepů. Ostatní možnosti nastavení byly ponechány ve výchozím stavu. 

 Výpočet byl proveden na počítači s 12 GB operační pam tí a procesorem Intel 
Core i5 s frekvencí 3GHz. Celkový výpočetní čas všech ešených variant trval 
dohromady p ibližn  60 hodin. 
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11 PREZENTACE A ANALÝZA VÝSLEDK  
V této kapitole budou prezentovány a analyzovány dosažené výsledky 

deformačn  nap ťových stavů. Vyhodnocovány budou redukované nap tí podle 
Missesovy podmínky σHMH, intenzita p etvo ení podle Missesovy podmínky εHMH a 
posuvy. Redukované nap tí bude použito k posouzení mezního stavu pružnosti náhrady. 
Intenzita p etvo ení je pak významná s ohledem na posouzení namáhání kostní tkán , 
p i n mž bude vycházeno z Frostovy hypotézy (viz kapitola 5).  

11.1 Analýza náhrady typu 1 

Celkové deformační posuvy, deformační posuvy v ose X a deformační posuvy 
v ose Y jednotlivých variant různé délky resekce jsou zobrazeny níže (obr. 29., obr. 30., 

obr. 31.). Maximální hodnoty jsou dosaženy v oblasti distálního femuru a s rostoucí 
délkou náhrady nepatrn  stoupají. Maxima ešených variant jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tab. 8. – Maximální hodnoty deformačních posuvů řešených variant 

 

Celkové 

deformační posuvy 
[mm] 

Deformační posuvy 
v ose X [mm] 

Deformační posuvy 
v ose Y [mm] 

Varianta 1 23.4 22.7 6.6 

Varianta 2 26 25.2 7.9 

Varianta 3 26.7 25.9 8.2 

 

 

Obr. 29. – a) Celkové deformační posuvy varianty 1 [mm], b) Celkové deformační 
posuvy varianty 2 [mm], c) Celkové deformační posuvy varianty 3 [mm] 
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Obr. 30. – a) Deformační posuvy v ose X varianty 1 [mm], b) Deformační posuvy v ose 

X varianty 2 [mm], c) Deformační posuvy v ose X varianty 3 [mm] 

 

Obr. 31. - a) Deformační posuvy v ose Y varianty 1 [mm], b) Deformační posuvy v ose 

Y varianty 2 [mm], c) Deformační posuvy v ose Y varianty 3 [mm] 

11.1.1  Analýza jamky 

Redukované nap tí má vyšší hodnoty ve vrchní části (obr. 32.). Maximální 
hodnota byla ve všech t ech ešených variantách dosažena v míst  zúžení (obr. 32.a), 
kde dochází ke koncentraci nap tí. Vypočtené hodnoty jsou podstatn  nižší, než mez 
kluzu slitiny Ti-6Al-4V, která se pohybuje okolo 800MPa [53]. Nejvyšší nap tí  
120 MPa bylo dosaženo u varianty 2.  
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Obr. 32. – a) HMH napětí náhrady jamky varianty 1 [MPa], b) HMH napětí napětí náhrady 
jamky varianty 2 [MPa], c) HMH napětí náhrady jamky varianty 3 [MPa] 

Deformace byla v p ípad  jamky nejv tší ve vrchní části v oblasti, kde má 
okolní kost menší tloušťku (obr. 33.). Maximální hodnoty posuvů jsou 0.045 mm pro 
variantu 1, 0.058 mm pro variantu 2 a 0.067 mm pro variantu 3. 

 

Obr. 33. – a) Celkové deformační posuvy jamky varianty 1 [mm], b) Celkové 

deformační posuvy jamky varianty 2 [mm], c) Celkové deformační posuvy 
jamky varianty 3 [mm] 

11.1.2  Analýza vložky 

Průb h redukovaného nap tí ukazuje místo, v n mž hlavice náhrady vložku 
nejvíce zat žuje (obr. 34.). Maximálního nap tí 9.56 MPa bylo dosaženo u varianty 3. 
V p ípad  varianty 2 bylo nap tí nižší pouze o 0.3%, u varianty 2 o necelých 13%. 

 

Obr. 34. - a) HMH napětí vložky varianty 1 [MPa], b) HMH napětí vložky varianty 2 [MPa],  

c) HMH napětí vložky varianty 3 [MPa] 
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Celkové deformační posuvy vložky dosahují stejn  jako v p ípad  jamky vyšších 
hodnot u variant s v tší délkou náhrady. Maximální hodnoty jsou dosaženy vždy ve 
vrchní části vložky a to konkrétn  0.074 mm, 0.088 mm a 0.097 mm (obr. 35.).    

 

Obr. 35. – a) Celkové deformační posuvy vložky varianty 1 [mm], b) Celkové 

deformační posuvy vložky varianty 2 [mm], c) Celkové deformační posuvy 
vložky varianty 3 [mm] 

11.1.3  Analýza náhrady resekované kosti 

Maximální hodnoty redukovaného nap tí jsou u jednotlivých variant 92 MPa, 
110 MPa a 113 MPa (obr. 36.a,b,c). Tyto nejvyšší hodnoty byly dosaženy v oblasti 
uchycení pružin simulujících svalstvo, kde dochází k velké koncentraci nap tí a 
k lokálnímu p ekročení meze kluzu. Nap tí náhrady v oblastech mimo uchycení pružin 
nep ekračuje 15 MPa. Aby byl lépe vid t průb h v místech, kde nedochází ke 
koncentraci nap tí, byla upravena škála stupnice (obr. 36.). Vyšších nap ťových hodnot 
bylo dosaženo ve vrchní části náhrady. 

 

Obr. 36. - a) HMH napětí náhrady kosti varianty 1 [MPa], b) HMH napětí náhrady kosti 

varianty 2 [MPa], c) HMH napětí náhrady kosti varianty 3 [MPa] 
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Sm rové deformační posuvy jsou nejv tší ve spodní části náhrady. Vykresleny 
jsou ve sm ru nejv tších posuvů (obr. 37.) a ve sm ru zatížení (obr. 38.). Maximální 
hodnoty jsou vyšší u variant s v tší délkou resekce (Tab. 9.) 

Tab. 9. – Maximální hodnoty posuvů náhrady kosti ve směru osy X a Y 

 
Deformační posuvy v ose 

X [mm] 

Deformační posuvy v ose 

Y [mm] 

Varianta 1 5.8 1.3 

Varianta 2 7.7 1.9 

Varianta 3 9.2 2.3 

 

 

Obr. 37. – a) Deformační posuvy v ose X náhrady kosti varianty 1 [mm], b) Deformační 
posuvy v ose X náhrady kosti varianty 2 [mm], c) Deformační posuvy v ose X 

náhrady kosti varianty 3 [mm] 

 

Obr. 38. - a) Deformační posuvy v ose Y náhrady kosti varianty 1 [mm], b) Deformační 
posuvy v ose Y náhrady kosti varianty 2 [mm], c) Deformační posuvy v ose Y 

náhrady kosti varianty 3 [mm] 
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11.1.4  Analýza d íku s hlavicí 

Nejvyšší hodnoty redukovaného nap tí endoprotézy byly dosaženy u d íku 
z nerezové oceli. Kritickým místem je oblast zm ny prům ru, kde dochází ke 
koncentraci nap tí a maximální hodnoty jednotlivých variant jsou postupn  od nejkratší 
resekce 744 MPa, 648 MPa a 631 MPa (obr. 39.). Vypočtené hodnoty nap tí jsou 
značn  vysoké a v p ípad  nejkratšího d íku je p ekročena mez kluzu, která u 
korozivzdorné oceli CrNiMo činí 690 MPa [60]. Důvodem vyšší hodnoty nap tí v 
oblasti zm ny prů ezu je pravd podobn  také skutečnost, že se zde vyskytuje rozhraní 
mezi náhradou resekované kosti a kortikální kostí s kostním cementem, což způsobuje 
skokovou zm nu tuhosti mezi t mito t lesy obklopujícími d ík.  

V této práci bylo uvažováno pouze statické zatížení, uváží-li se však dynamický 
charakter namáhání TEP p i chůzi, pak by nap tí dosahovalo pravd podobn  ješt  
vyšších hodnot. Z toho vyplývá, že v dané oblasti je vysoké riziko vzniku plastické 
deformace a může dojít k trvalému ohnutí d íku. P i v tším zatížení se zde také objevuje 
nebezpečí p ekročení meze pevnosti, což může mít za následek zlomení d íku a selhání 
náhrady. 

 

Obr. 39. - a) HMH napětí dříku varianty 1 [MPa], b) HMH napětí dříku varianty 2 [MPa],  

c) HMH napětí dříku varianty 3 [MPa] 

Na základ  vykreslení deformačních posuvů v ose X a Y je z ejmé, že u d íků 
dochází k ohybovému namáhání (obr. 40., obr. 41.). Ve spodní části jsou posuvy 
nejvyšší a maximální hodnoty ešených variant jsou uvedeny v tabulce (tab. 10.). 

Tab. 10. - Maximální hodnoty posuvů dříku ve směru osy X a Y 

 
Deformační posuvy v ose 

X [mm] 

Deformační posuvy v ose 

Y [mm] 

Varianta 1 5.8 1.3 

Varianta 2 7.7 1.9 

Varianta 3 9.2 2.3 
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Obr. 40. – a) Deformační posuvy dříku v ose X varianty 1 [mm], b) Deformační posuvy 

dříku v ose X varianty 2 [mm], c) Deformační posuvy dříku v ose X  

varianty 3 [mm] 

 

Obr. 41. - a) Deformační posuvy dříku v ose Y varianty 1 [mm], b) Deformační posuvy 
dříku v ose Y varianty 2 [mm], c) Deformační posuvy dříku v ose Y  

varianty 3 [mm] 

11.1.5  Analýza kostní tkán  

Redukované p etvo ení kostní tkán  v oblasti jamky kyčelního kloubu, 
kompaktní kostní tkán  stehenní kosti a spongiózní kostní tkán  stehenní kosti je 
zobrazeno na obrázcích 42., 43. a 44. Pro lepší názornost a porovnání byla barevná 
škála intenzity p etvo ení nastavena tak, aby hraniční hodnoty vykreslených barev 
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odpovídaly prahovým hodnotám p etvo ení jednotlivých stavů zat žování dle Frostovy 
hypotézy (viz kapitola 5). 

 

Obr. 42. - a) HMH přetvoření kostní tkáně jamky varianty 1 [-], b) HMH přetvoření kostní 
tkáně jamky varianty 2 [-], c) HMH přetvoření kostní tkáně jamky varianty 3 [-] 

Lze konstatovat, že v oblasti jamky kyčelního kloubu dochází k fyziologickému 
zat žování a tedy k remodelaci kosti. Maximální dosažená hodnota intenzity p etvo ení 
je u varianty 1 a to εHMH = 0.0012. 

Intenzita p etvo ení kortikální kostní tkán  femuru je nejvyšší ve vrchní vnit ní 
části kosti (obr. 43.). Maximální vypočtené hodnoty jednotlivých variant jsou postupn  
0.0022, 0.0021 a 0.0021. Tyto hodnoty se pohybují na prahu mezi fyziologickým 
zat žováním a mírným p etížením. U kosti tedy pravd podobn  dochází k remodelaci, 
nebo lokálnímu mírnému nárůstu kostní tkán . Jelikož p i nastavení barevné škály na 
prahové hodnoty p etvo ení jednotlivých stavů zatížení dle Frosta nejsou z obrázku 
z etelná nejvíce zat žovaná místa kosti, byla pro lepší názornost ponechána také 
automaticky generovaná škála. 

 

Obr. 43. – a) HMH přetvoření kostní kompakty femuru varianty 1 [-], b) HMH přetvoření kostní 

kompakty femuru varianty 2 [-], c) HMH přetvoření kostní kompakty femuru 

varianty 3 [-] 
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U spongiózní kostní tkán  dosahuje redukované p etvo ení nejvyšší hodnoty 
v p ípad  varianty 1 a to 0.003. Nejvíce je ve všech p ípadech namáhána oblast 
p iléhající ke kostnímu cementu (obr. 44.). U varianty s nejkratší resekcí dochází 
k lokálnímu mírnému p etížení a s ním spojenému nárůstu kostní hmoty. U zbylých 
dvou variant dosahuje intenzita p etvo ení maximálních hodnot 0,0017 a 0,0019, jež 
odpovídají stádiu fyziologického zatížení a s ním související remodelaci kosti. Ze 
stejných důvodů jako u kortikální tkán  zde bylo p etvo ení vykresleno pro 2 různé 
barevné škály. 

 

Obr. 44. - a) HMH přetvoření kostní spongiózy femuru varianty 1 [-], b) HMH přetvoření kostní 

spongiózy femuru varianty 2 [-], c) HMH přetvoření kostní spongiózy femuru 

varianty 3 [-] 

11.1.6  Porovnání výsledk  pro r zné délky náhrady typu 1 

Porovnání maximálních hodnot redukovaného nap tí náhrady typu 1 pro 
varianty různých délek resekované kosti ukazují, že nejv tších nap ťových rozdílů je 
dosaženo u d íku, který je současn  nejkritičt jším prvkem endoprotézy (obr. 45.).  

 

Obr. 45. – Porovnání maximálních hodnot redukovaného napětí dílčích komponent 

náhrady typu 1 mezi řešenými variantami [MPa] 
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Nejv tší skok mezi dosaženými maximy je zde z etelný mezi variantou 
s nejkratší délkou resekce a variantou se st ední délkou resekce, kde rozdíl činí p ibližn  
100 MPa. U d íku nejvyšší hodnota nap tí klesá s rostoucí délkou náhrady. 

 Nejv tší nap ťová diference mezi ešenými variantami činí u jamky 6 MPa, u 
vložky pak p ibližn  1.2 MPa. Tyto rozdíly nejsou natolik významné jako u d íku. 

11.2 Analýza náhrady typu 2 

Celkové a sm rové deformační posuvy ešených variant náhrady typu 2  
mají s rostoucí délkou resekce klesající charakter (obr. 46., obr. 47., obr. 48.). Rozdíly 
jsou však pouze minimální a maximální hodnoty jednotlivých variant jsou uvedeny 
v tabulce níže (tab. 11.). 

Tab. 11. - Maximální hodnoty deformačních posuvů řešených variant  

 

Celkové 

deformační posuvy 
[mm] 

Deformační posuvy 
v ose X [mm] 

Deformační posuvy 
v ose Y [mm] 

Varianta 4 10.6 10.3 3 

Varianta 5 10.1 9.8 2.8 

Varianta 6 9.4 9.4 2.75 

 

 

Obr. 46. – a) Celkové deformační posuvy varianty 4 [mm], b) Celkové deformační 
posuvy varianty 5 [mm], c) Celkové deformační posuvy varianty 6 [mm] 
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Obr. 47. - a) Deformační posuvy v ose X varianty 4 [mm], b) Deformační posuvy v ose 

X varianty 5 [mm], c) Deformační posuvy v ose X varianty 6 [mm] 

 

Obr. 48. - a) Deformační posuvy v ose Y varianty 4 [mm], b) Deformační posuvy v ose Y 

varianty 5 [mm], c) Deformační posuvy v ose Y varianty 6 [mm] 

11.2.1  Analýza jamky 

Redukované nap tí jamky z titanové slitiny Ti-6Al-4V má stejn  jako v p ípad  
prvního typu náhrady vyšší hodnoty ve vrchní části (obr. 49.). Pro všechny 3 varianty 
náhrady typu 2 jsou průb hy nap tí tém  totožné a nejvyšší hodnoty se pohybují od 26 
do 27 MPa. 
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Obr. 49. – a) a) HMH napětí náhrady jamky varianty 4 [MPa], b) HMH napětí napětí 
náhrady jamky varianty 5 [MPa], c) HMH napětí náhrady jamky  

varianty 6 [MPa] 

Celková deformace jamky je u tohoto typu náhrady nejv tší ve stejné oblasti, 
jako v p ípad  náhrady typu 1 a maximální hodnoty posuvů jsou postupn  od varianty 4 
0.033 mm, 0.038 mm a 0.042 mm (obr. 50.).   

 

Obr. 50. - a) Celkové deformační posuvy jamky varianty 4 [mm], b) Celkové deformační 
posuvy jamky varianty 5 [mm], c) Celkové deformační posuvy jamky  

varianty 6 [mm] 

11.2.2  Analýza vložky 

Nejkritičt jším místem z pohledu napjatosti je u modelované vložky zadní strana 
horního výb žku zapadajícího do drážky v jamce, jenž je zobrazena v detailu  
(Obr. 51.c). Postupn  od varianty 4 jsou zde dosaženy hodnoty 6.8 MPa, 5.9 MPa a 8.6 
MPa. Z obrázku (obr. 51) je patrné, že průb h nap tí je ve všech p ípadech tém  
totožný, a nap ťový rozdíl vzniká pouze v míst  koncentrátoru. 

 

Obr. 51. - a) HMH napětí vložky varianty 4 [MPa], b) HMH napětí vložky varianty 5 [MPa],  

c) HMH napětí vložky varianty 6 [MPa] 
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Z vykresleného průb hu deformace je z etelná oblast nejv tších posuvů, které 
dosáhly postupn  od varianty 4 hodnot 0.049 mm, 0.051 mm a 0.055 mm (obr. 52.). 
Posuvy jsou tedy v tší s rostoucí délkou resekce. 

 

Obr. 52. – a) Celkové deformační posuvy vložky varianty 4 [mm], b) Celkové 

deformační posuvy vložky varianty 5 [mm], c) Celkové deformační posuvy 
vložky varianty 6 [mm] 

11.2.3  Analýza náhrady 

Náhrada resekované kosti dosahuje nejvyšších hodnot redukovaného nap tí 
stejn  jako v p ípad  náhrady typu 1 v oblasti uchycení pružin simulujících svalstvo. U 
žádné z ešených variant nebylo zdaleka dosaženo meze kluzu Ti-6Al-4V. Maximální 
hodnoty jsou postupn  od varianty s nejkratší resekcí 296 MPa, 322 MPa a 316 MPa. 
V oblastech mimo uchycení pružin nap tí nep esahuje 150 MPa (obr. 53.). 

 

Obr. 53. – a) HMH napětí náhrady kosti varianty 4 [MPa], b) HMH napětí náhrady kosti 

varianty 5 [MPa], c) HMH napětí náhrady kosti varianty 6 [MPa] 

Maximální posuvy ve sm ry osy X a Y jsou dosaženy ve spodní části náhrady a 
v porovnání s deformačními posuvy náhrady typu 1 jsou výrazn  nižší (obr. 54.). 
Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce (tab. 12.). 
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Tab. 12. - Maximální hodnoty posuvů náhrady kosti ve směru osy X a Y 

 
Deformační posuvy v ose 

X [mm] 

Deformační posuvy v ose 

Y [mm] 

Varianta 4 2.05 0.29 

Varianta 5 2.43 0.34 

Varianta 6 2.86 0.43 

 

 

Obr. 54. - a) Deformační posuvy v ose X náhrady kosti varianty 4 [mm], b) Deformační 
posuvy v ose X náhrady kosti varianty 5 [mm], c) Deformační posuvy v ose X 

náhrady kosti varianty 6 [mm] 

 

Obr. 55. - a) Deformační posuvy v ose Y náhrady kosti varianty 4 [mm], b) Deformační 
posuvy v ose Y náhrady kosti varianty 5 [mm], c) Deformační posuvy v ose Y 

náhrady kosti varianty 6 [mm] 

11.2.4  Analýza d íku 

Kritickým místem je u druhého typu náhrady op t d ík v míst  zm ny prům ru 
v oblasti rozhraní mezi náhradou kosti s kostním cementem (obr. 56.). Maximální 
dosažené nap tí je u varianty s nejkratší resekcí 258 MPa, se st ední délkou resekce  
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263 MPa a s nejdelší délkou resekce 290 MPa, což je stále výrazn  menší než mez 
kluzu titanové slitiny Ti-6Al-4V. 

 

Obr. 56. – a) HMH napětí dříku varianty 4 [MPa], b) HMH napětí dříku varianty 5 [MPa],  

c) HMH napětí dříku varianty 6 [MPa], 

D ík je ohýbán a k nejv tším posuvům dochází ve spodní části. V porovnání 
s náhradou typu 1 jsou zde diference mezi posuvy v závislosti na délce resekované kosti 
podstatn  menší. Deformační posuvy ve sm ru osy X a Y jsou vykresleny na obrázcích 
(obr. 57., obr. 58.) a maximální hodnoty ešených variant jsou uvedeny v tabulce 
(tab. 13). 

 

Obr. 57. - a) Deformační posuvy dříku v ose X varianty 4 [mm], b) Deformační posuvy 
dříku v ose X varianty 5 [mm], c) Deformační posuvy dříku v ose X  

varianty 6 [mm] 
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Tab. 13. - Maximální hodnoty posuvů dříku ve směru osy X a Y 

 
Deformační posuvy v ose 

X [mm] 

Deformační posuvy v ose 

Y [mm] 

Varianta 4 6.16 0.96 

Varianta 5 6.58 1.01 

Varianta 6 7.07 1.11 

 

 

Obr. 58. - a) Deformační posuvy dříku v ose Y varianty 4 [mm], b) Deformační posuvy 

dříku v ose Y varianty 5 [mm], c) Deformační posuvy dříku v ose Y  

varianty 6 [mm] 

11.2.5  Analýza šroubu 

 V p ípad  náhrady typu 2 je součástí také šroub. Hodnoty maximálního 
redukovaného nap tí jsou u jednotlivých variant 137 MPa, 125 MPa a 115 MPa, 
p ičemž nejvyšší hodnota náleží variant  s nejkratší resekcí a hodnota nejnižší variant  
s resekcí nejdelší (obr. 59.). Dosažené nap tí je hluboko pod mezí kluzu Ti-6Al-4V. 

 

Obr. 59. – a) HMH napětí šroubu varianty 4 [MPa], b) HMH napětí šroubu varianty 5 [MPa], 

c) HMH napětí šroubu varianty 6 [MPa], 
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11.2.6  Analýza kostní tkán  

Také u tohoto typu náhrady byly výsledky vypočtené intenzity p etvo ení 
femuru vykresleny pro dv  různé barevné škály. Jedna slouží k porovnání dosaženého 
p etvo ení se stádii zat žování dle Frostovy hypotézy, druhá pak pro lepší znázorn ní 
rozložení intenzity p etvo ení v dané oblasti. 

V míst  kyčelního kloubu jsou vypočtené hodnoty redukovaného p etvo ení 
pom rn  nízké a u všech t í modelů dochází k fyziologickému zat žování (obr. 60.). 

 

Obr. 60. – a) HMH přetvoření kostní tkáně jamky varianty 4 [-], b) HMH přetvoření kostní 
tkáně jamky varianty 5 [-], c) HMH přetvoření kostní tkáně jamky varianty 6 [-] 

 P etvo ení kompaktní kosti odpovídá stejn  jako v p ípad  náhrady typu 1 
hodnotám na rozhraní mezi stádii fyziologického zat žování a mírného p etížení. 
Maximální vypočtené hodnoty jsou 0.0024 v p ípad  varianty 4, 0.0026 u varianty 5 a 
0.0023 u varianty s nejdelší délkou resekované kosti (obr. 61.). 

 

Obr. 61. - a) HMH přetvoření kostní kompakty femuru varianty 4 [-], b) HMH přetvoření kostní 

kompakty femuru varianty 5 [-], c) HMH přetvoření kostní kompakty femuru 

varianty 6 [-] 
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 Nejv tší p etvo ení spongiózní kostní tkán  u varianty 4 je 0.0031 a tudíž 
dochází k lokálnímu mírnému p et žování kosti (obr. 62.a). Pro variantu 5 bylo 
maximální p etvo ení 0.0046, což odpovídá patologickému p etížení, p i n mž dochází 
k velkému nárůstu kostní hmoty (obr. 62.b). Z obrázku je však z etelné, že k takto 
vysokému p etvo ení dochází pouze lokáln  v malé oblasti. Maximální p etvo ení 
spongiózy je u varianty 6 pouze 0.0018 (obr. 62.c) a dochází zde pouze 
k fyziologickému zat žování.  

 

Obr. 62. - a) HMH přetvoření kostní spongiózy femuru varianty 4 [-], b) HMH přetvoření kostní 

spongiózy femuru varianty 5 [-], c) HMH přetvoření kostní spongiózy femuru 

varianty 6 [-] 

11.2.7  Porovnání výsledk  pro r zné délky náhrady typu 2 

P i porovnání maximálních hodnot redukovaného nap tí (obr. 63.) výpočty 
ukazují, že délka resekce nemá významný vliv na napjatost jamky.   

 

Obr. 63. - Porovnání maximálních hodnot redukovaného napětí dílčích komponent 
náhrady typu 2 mezi modely s různou délkou resekované kosti [MPa] 
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Dle dosažených výsledků nelze konstatovat, zdali je pro namáhání vložky lepší 
delší či kratší délka resekce. Vypočtené hodnoty jsou u vložky mírn  odlišné, ale 
nevykazují sm rodatnou závislost na délce náhrady. Maximální nap tí d íku se zvyšuje 
s rostoucí délkou náhrady, což je p esn  obrácená závislost, než v p ípad  náhrady  
typu 1. Rozdíly nap tí však nejsou tak velké, jako v p ípad  d íku z nerezové oceli a 
nejv tší diference činí 32 MPa. 

11.3 Porovnání výsledk  obou typ  náhrad 

U obou typů náhrad vykazuje d ík v oblasti zm ny prů ezu koncentraci nap tí. 
P i porovnání maximálního redukovaného nap tí je z etelné (obr. 64.a), že d ík 
z nerezové oceli náhrady typu 1 dosahuje u všech modelovaných délek resekce hodnot 
podstatn  vyšších, než d ík náhrady typu 2.  

Celkové posuvy d íku u obou typů endoprotéz rostou se zv tšující se délkou 
resekce (obr. 64.b). V p ípad  náhrady typu 1 jsou dosažené hodnoty rovn ž vyšší, než 
u d íku z titanové slitiny. Materiál Ti-6Al-4V se v porovnání s CrNiMo jeví jako 
výrazn  vhodn jší volba pro d ík endoprotézy. 

 

Obr. 64. – a) Porovnání maximálního redukovaného napětí dříku obou typů náhrad,  
b) Porovnání maximálních deformačních posuvů dříku obou typů náhrad 

 

Obr. 65. – a) Porovnání maximálního redukovaného napětí jamky obou typů náhrad,  
b) Porovnání maximálních deformačních posuvů jamky obou typů náhrad 
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Jamky jsou u obou typů náhrad z titanové slitiny Ti-6Al-4V a redukované nap tí 
je v p ípad  všech modelů hluboko pod mezí kluzu. P i porovnání je však z ejmé, že 
z konstrukčního hlediska je vhodn jší použít jamku náhrady typu 2, která neobsahuje 
zúžené místo, ve kterém by docházelo k tak vysoké koncentraci nap tí, jako u jamky 
prvního typu. Dosažené nap tí je pak mnohonásobn  nižší (obr. 65.a). 

Celková deformace jamky roste u všech modelů s rostoucí délkou resekované 
kosti a menší posuvy jsou dosaženy u jamky náhrady typu 2 (obr. 65.b). 

Maximální hodnoty redukovaného nap tí a celkových deformačních posuvů 
vložky jsou nižší u náhrady typu 2 (obr. 66.). Výsledky ukazují nepatrný růst deformace 
se zv tšující se délkou náhrady. 

 

Obr. 66. – a) Porovnání maximálního redukovaného napětí vložky obou typů náhrad,  
b) Porovnání maximálních posuvů vložky obou typů náhrad 
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12 ZÁV R 
Hlavním cílem práce bylo provedení deformačn  nap ťové analýzy tumorózní 

totální endoprotézy kyčelního kloubu. Nejprve byla zpracována rešeršní studie dostupné 
literatury s ohledem na ešený problém. Dále byla popsána základní anatomie 
související s danou tématikou a problematika týkající se totálních tumorózních 
endoprotéz zahrnující stručnou historii vývoje a používané materiály a typy náhrad. 

Pro ešení formulovaného problému byla zvolena metoda výpočtového 
modelování. V práci je popsána tvorba výpočtového modelu rozd leného na n kolik 
dílčích modelů. Po úsp šném vytvo ení výpočtového modelu byla provedena 
deformačn  nap ťová analýza. 

Deformačn  nap ťová analýza ukázala, že kritickým prvkem endoprotézy 
z hlediska dosažení mezního stavu pružnosti je d ík v míst  zm ny prů ezu, na rozhraní 
mezi kostním cementem a náhradou resekované kosti. V této oblasti dochází ke značné 
koncentraci nap tí a v p ípad  d íku z korozivzdorné oceli CrNiMo (náhrada typu 1) 
dosahuje nap tí hodnot na úrovni meze kluzu. U modelu s nejkratší délkou resekce byla 
mez kluzu dokonce p ekročena, což značí dosažení mezního stavu pružnosti a vznik 
plastické deformace. V práci bylo modelováno pouze statické zatížení, a uváži-li se 
dynamický charakter namáhání TEP p i chůzi, je pravd podobnost vzniku plastické 
deformace u d íku prvního typu náhrady pom rn  velká. Vyskytuje se tak riziko 
trvalého ohnutí, či dokonce p ekročení meze pevnosti a tedy p ípadného lomu. D ík z 
titanové slitiny Ti-6Al-4V dosahuje výrazn  nižších nap ťových hodnot než d ík 
z nerezové oceli. 

 P i pozorování závislosti mezi maximálním nap tím d íku a délkou resekované 
kosti byla u každého typu náhrady zjišt na opačná závislost. Nelze tedy jednoznačn  
konstatovat, zdali je pro tumorózní TEP z hlediska mechanického namáhání vhodn jší 
zvolit delší, či kratší délku resekce femuru. 

Výsledkem porovnání redukovaného nap tí náhrad jamky je poznatek, že 
z konstrukčního hlediska je vhodn jší jamka náhrady typu 2, která neobsahuje zúžené 
místo, v n mž by docházelo k tak vysoké koncentraci nap tí, jako u jamky prvního 
typu. Dosažené nap tí je pak mnohonásobn  nižší. U obou typů jamek jsou však 
dosažené hodnoty nap tí hluboko pod mezí kluzu a jamka tedy není u žádného 
z modelů kritickým prvkem tumorózní TEP. 

Analýza ukázala, že u v tšiny ešených variant je nejvíce namáhána spongióza 
v oblasti kontaktu s kostním cementem, nejmén  pak kost v místech jamky kyčelního 
kloubu. U žádného modelu nedochází v kostní tkáni ve v tší oblasti k patologickému 
p etížení a nem lo by tak docházet k významnému nárůstu a k ehnutí kosti. 

Všechny cíle této diplomové práce byly spln ny. 
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