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1. ÚVOD 

Tělo má schopnost nahrazovat si některá poranění tkání samo. Pokud tato autoreparace 

není moţná, nezbývá neţ vyuţít umělé materiály. S přibývajícím počtem kostních 

zlomenin a potřeby nahradit poškozenou kostní tkáň, příbývá i nutnosti pouţít kostní 

náhrady. Potřeba nahradit poškozenou nebo zničenou kostní tkáň přibývá s věkem. Ve 

stáří je sníţena schopnost remodelace kostní tkáně. To způsobuje, ţe kost je 

nedostatečně zásobována potřebnými minerály a nedostatečně plní svoji funkci. Se 

vzrůstajícím věkem vzrůstá i opotřebování kostí a hlavně kloubů. Někdy je nezbytně 

nutné nahradit opotřebované části novými, uměle vyrobenými endoprotézami. Proto 

vědci v posledních desetiletích zkoušejí a rozvíjejí stále nové materiály kostních náhrad. 

Jejich cílem je vyrobit takový materiál, který je spolehlivý, trvalý, biokompatibilní a 

plně nahrazující lidskou kost. Jako náhrady se dnes pouţívají biologické materiály i 

materiály nebiologické. Mezi nebiologické patří kovy a jejich slitiny, polymerní látky, 

keramické materiály a sloţené materiály. Nejdůleţitější je, aby daný materiál byl 

netoxický pro buňky organismu, nevyvolávál zánět, nepůsobil kancerogenně či 

mutagenně. V posledních letech se ve větší míře vyuţívají bioaktivní materiály, které 

napodobují vlastnosti biologického materiálu. Dále se zkoumá důleţitost mechanické 

kompatibility, kdy tuhost i viskoelasticita náhrad by měla být volena v souladu s tuhostí 

a viskoelasticitou biologického materiálu. Zatím se o tom v odborných kruzích příliš 

nemluví, ale tento poţadavek se začíná brát v úvahu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1.  Anatomie a fyziologie kosti 

Kost (os) je tvrdá, mineralizovaná struktura slouţící jako mechanická ochrana vnitřních 

orgánů a opora těla, tvořící vnitřní kostru, na kterou se upínají svaly a šlachy. 

Pravá kost tvořena kostní tkání se vyskytuje jen u vyšších obratlovců, obojţivelníků, 

plazů, ptáků, savců a některých ryb (1). 

Kostní tkáň je typem pojiva, které je typické mineralizací mezibuněčné hmoty. 

Minerální sloţka tvoři aţ 65% hmotnosti kosti: 

    85 % - krystaly fosforečnanu vápenatého ve formě krystalů hydroxyapatitu   

               Ca
10

(PO
4
)
6
(OH

2
) 

   10 % - uhličitan vápenatý  

   0,3 % - fluorid vápenatý  

   1 % - fosforečnan hořečnatý  

Minerály tvoří krystaly tvaru jehly nebo plátů a jsou lokalizovány mezi kolagenními 

fibrilami.
 

 

Organická sloţka tvoří asi 35% kosti:    

    kolagen I. typu – 90% všech organických sloučenin kosti, tvořen trojitou 

šroubovicí ze tří α-helixů s příčnými můstky, celý komplex dotvářen 

extracelulárně  

   osteokalcin – je produkován osteoblasty, jeho zvýšená přítomnost v krvi 

signalizuje vyšší metabolický obrat kosti.  

   osteonektin, proteoglykany, sialoproteiny -funkce těchto proteinů není jasná (2)
 

 

Mezibuněčnou hmotu produkují buňky osteoblasty. Mají bohatou organelovou výbavu a 

dlouhé výběţky, kterými jsou v kontaktu s ostatními osteoblasty a s cévou přivádějící 

ţiviny. Nemineralizovaná kostní hmota se nazývá ossein, aţ postupem času dochází k 

ukládání minerálů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratlovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oboj%C5%BEiveln%C3%ADci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pt%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Savci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pojivov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
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Ve chvíli, kdy se osteoblast obklopí vyprodukovanou mezibuněčnou hmotou, změní se 

v osteocyt - buňku uzavřenou okolní kostí, s okolím spojenou pouze výběţky. 

Osteoklasty jsou obrovské (i 100 μm) mnohojaderné buňky, které naopak kostní tkáň 

odbourávají. Produkují kyselou fosfatázu a kolagenázu a resorbují vytvořenou kostní 

tkáň, čímţ umoţňují přestavbu kosti. 

Vláknitá kost je typem vývojově původním. U savců tvoří pouze některé kostní výběţky 

a drsnatiny pro úpon svalů. Zubní cement má rovněţ charakter vláknité kosti. 

Lamelární kost 

Tvoří převáţnou většinu kostí. Je typická svým uspořádáním - přítomností osteonů. 

Osteon je struktura ve tvaru válce probíhajícího typicky rovnoběţně s povrchem kosti. 

Uprostřed osteonu probíhá Haversův kanálek vyplněný řídkým vazivem, kterým vedou 

cévy a nerv. Stěnu osteonu tvoří 6-15 trubicovitých lamel, v jejichţ stěnách jsou 

vyhloubeny jamky - lakuny - v nichţ jsou uloţeny osteocyty (příp. osteoblasty). Lamely 

jsou tvořeny kolagenními vlákny zalitými v mineralizované amorfní mezibuněčné 

hmotě.  

Výběţky osteocytů probíhají drobnými kanálky napříč kostí - kostními kanálky 

(canaliculi ossium), které umoţňují výţivu buněk. Haversovy kanálky jsou navzájem 

propojené příčně probíhajícími Volkmannovými kanálky. Na povrchu kostí se tvoří 

vnitřní a vnější lamely.  

Vznik lamelární kosti je důsledek přestavby fibrilární kosti. I hotová lamelární kost se 

přestavuje podle zatíţení kosti. Proto se mezi úplnými osteony mohou vyskytovat i 

zbytky původních osteonů jako tzv. intersticiální lamely. 

 

a) osteoprogenitorové buňky            b) osteoblast                        c) osteocyt               

Obr.1. Kostní buňky (3) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kysel%C3%A1_fosfat%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolagen%C3%A1za&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zubn%C3%AD_cement&action=edit&redlink=1
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Obr.2. Haversův systém (3) 

 

Obr.3. Uspořádání lamelární kosti (4) 

Dělení kostí podle tvaru 

Typickou kostí je dlouhá kost. Tvoří kosti končetin. Má protáhlý tvar, prostředek kosti 

se nazývá diafýza, dva konce kosti pak epifýzy. Kost není kompaktní tkání v celém 

rozsahu. Pouze na povrchu kosti je tenká vrstva skutečně kompaktní kosti, substantia 

compacta. 
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Epifýzy jsou tvořeny spongiózní kostí 

(substantia spongiosa). Ta je tvořena trámci 

kostní    tkáně uspořádaných ve směru 

největšího zatíţení kosti. Kost je proto velmi 

pevná a přitom odlehčená. Uspořádání 

trámců tvoří architektoniku kosti. Uprostřed 

kosti se nachází dřeňová dutina (cavum 

medullare), v dospělosti vyplněná ţlutou 

kostní dření. 

Epifýzy nejsou kryté periostem, ale hyalinní 

kloubní chrupavkou. Mezi diafýzou a 

epifýzou se po dobu růstu nachází 

epifyzodiafyzární ploténka, chrupavčitá 

destička, která umoţňuje  

růst  kostí do délky. 

Obr.4. Dlouhá kost (5)                               

Krátká kost (Os breve) 

Krátká kost se stavebně neliší od dlouhé kosti, ale má všechny rozměry přibliţně stejné. 

Je to například obratel nebo kopytní kost. 

Plochá kost (Os planum) 

Ploché kosti stavbou odpovídají epifýze dlouhé kosti. I v dospělosti je u nich zachována 

červená kostní dřeň. Můţe také dojít k pneumatizaci - vytvoření dutiny vystlané sliznicí, 

u člověka v čelní a čichové kosti a horní čelisti, u některých savců (skot) můţe být 

rozsah pneumatizace větší. 

Mezi ploché kosti patří kosti neurokrania, lopatka, ţebra nebo pánev (6). 

 

2.2.  Mechanické vlastnosti kosti 

Základní mechanickou vlastností kostní tkáně je její pevnost. Pro architektonickou 

strukturu kostí platí Wolfův zákon o transformaci kostí, podle něhoţ se struktura kostí 

přizpůsobuje trvalé změně působících sil. Kosti se působením sil deformují, mění svůj 

tvar i objem. Podle směru působících sil se rozeznává deformace v a) tahu (dvě síly 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chrupavka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obratel
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Celn%C3%AD_kost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cichov%C3%A1_kost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Horn%C3%AD_%C4%8Delist&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neurokranium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lopatka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDebra
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1nev_%28kost%29&action=edit&redlink=1
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opačného směru směrem od středu tělesa), b) tlaku (síly působící směrem k středu 

tělesa), c) ohybu (síla působící na střed tělesa podepřeného na obou koncích), d) ve 

smyku (dvě síly opačného směru působí na horní a dolní podstavu tělesa, vrstvy se vůči 

sobě posunuje, ale jejich vzdálenosti jsou stejné) a e) kroucení (torze – dvojice sil, 

v praxi kombinace různých deformací).  

a)                                                                    b)                                                   

                                    

  

c)                                                                d)                                                                                            

         

Obr.5. Různé deformace (7)                                                              

Při deformaci působí na sebe silou i částice e)      

v deformovaném tělese. Síly, kterými na sebe působí, se 

nazývají síly pruţnosti. Zabraňují tělesu, aby se neustále 

deformovalo. Mez pruţnosti je největší moţná hodnota 

normálového napětí, při kterém je deformace tahem ještě 

pruţná. Mez pevnosti je největší hodnota, po jejím 

překročení dojde k porušení soudrţnosti materiálu.  

Deformace pevného tělesa rozdělujeme také na: 

 Pruţnou (elastickou) – pro malé deformace platí Hookův zákon: normálové napětí je 

přímo úměrné relativnímu prodlouţení, platí:  

                                               σn = E.ε      

      kde E je modul pruţnosti. Je to normálové napětí, které by v předmětu bylo, kdyby 

      předmět prodlouţil svoji délku na dvojnásobek.  

      ε – relativní prodlouţení; je to prodlouţení tělesa o původní délce 1 m. (ε = ∆l/ll)  

      Je to deformace dočasná. Přestane-li pak deformující síla působit, kost se vrátí do 
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      původního stavu. Mezimolekulární síly, které jsou toho příčinou, se nazývají 

elastické síly.   

 Tvárnou (plastickou), je to deformace trvalá, těleso mění tvar, objem atd (8). 

Kost není v pravém slova smyslu tkáň, ale orgán (či komplexní biomateriál), který 

z mechanického hlediska vykazuje různé mechanické vlastnosti podle své struktury, 

lokality, směru zatíţení, zátěţové historii atd. Je pro ni typická strukturální 

nehomogenita a anizometropie. Pokud posuzujeme celkové mechanické vlastnosti kosti 

(jako orgánu) musíme znát kromě vlastních mechanických vlastností kostní tkáně také 

geometrické uspořádání vnější zátěţe a tvaru kosti - především průřez (tvar, plocha, 

šířka stěny aj.). Vzhledem k principu remodelace kostní tkáně závislém na 

mechanickém působení je kostní tkáň nehomogenní a anizotropní. Závislost 

mechanických vlastností na směru, kterým působí vnější zatíţení, je značná. Při zatíţení 

v podélném směru kosti, můţe být mez pevnosti aţ 10 krát vyšší neţ ve směru radiálním 

a tangenciálním. Navíc ještě záleţí na způsobu zatíţení. Řádově můţeme říci, ţe v tlaku 

je pevnost kosti nejvyšší, o třetinu niţší v tahu a jen třetinová ve smyku. 
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Dále, vzhledem k viskoelastickým vlastnostem kostní tkáně závisí mechanické 

vlastnosti kosti na rychlosti deformace. S rychlostí deformace stoupá mez pevnosti, 

elastický modul a naopak klesá maximální dovolená deformace a absorbuje se větší 

mnoţství energie. 

Tab.1.  Mechanické vlastnosti kostní tkáně (9) 

Gravitace 

Odpor prostředí 

Určuje stavbu i funkci pohybového ústrojí 

Základní tvar kosti je dán genetickým kódem 

Resorpce(vstřebávání) 

Apozice(vrstvení) 

Deformace menší neţ 10
-3 

Deformace větší neţ 3.10
-3

 

 

Stav bez tíţe 

Pokles pevnosti pasivních tkání 

Atrofie svalů 

Niţší energetická náročnost svalů 

Biologická únosnost Dlouhodobé či opakované působení napětí 

nepřekračujícího mez pevnosti 

Modul pruţnosti 

Mez pevnosti 

Přibliţně 13 000 Mpa 

150 MPa 

 

Tab.2.  Řádové hodnoty kostní tkáně – meze pevnosti (9) 

Tlak 120 MPa 

Tah 140 MPa 

Smyk 70 MPa 

S věkem se mechanické vlastnosti mění ve smyslu zvyšování pevnosti a sniţování 

maximální deformace. Celkově je kost starší osoby schopna absorbovat menší mnoţství 

deformační energie v porovnání s mladým jedincem (9). 
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2.3. Nemoci kostí ve stáří 

2.3.1.  Artróza 

Onemocnění kloubů, které je vyvoláno postupným opotřebením, závislým hlavně na 

době a intenzitě zátěţe, se nazývá artróza. Při artróze dochází k praskání kolagenových 

vláken v chrupavce, mění se obsah glykoproteinů a zvyšuje se obsah vody. Zmenšuje se 

obsah kyseliny hyaluronové a mění se kvalita i velikost molekul glykoproteinů. Dalším 

stupněm je vznik trhlinek ve chrupavce, sníţení chrupavčité vrstvy a případně vrůstání 

cévek. Změny chrupavky, která jiţ plní nedokonale svou funkci, jsou provázeny i 

změnami na zakončení kosti pod chrupavkou. Kost je narušována tvorbou dutinek, do 

nichţ proniká kloubní tekutina. Funkci kloubu nesvědčí ani pokusy, jimiţ se kost snaţí 

napravovat škody. Kostní výrůstky, jimiţ by měla být kloubní plocha rozšiřována nebo 

podepřena, přinášejí často svému nositeli potíţe a bolest (10).  

Postihuje prakticky všechny klouby. gonatróza– artróza kolenních kloubů, koxartróza – 

artróza kyčelních kloubů, risartróza - artróza kloubu palce u ruky, spondylartróza – 

artróza páteře a bederních obratlů, artróza– artróza krčních obratlů, artróza ramenního 

kloubu, artróza loketního kloubu, artróza hlezenního kloubu, artróza kloubů prstů.  

Označení "ARTRÓZA" pochází od F. von Miller (1913), který byl ovlivněn změnami 

struktury viditelnými na anatomickém preparátu chrupavky. Označuje tedy postiţení 

chrupavky.  

Označení "OSTEOARTRÓZA" zahrnuje i změny v kosti kloubního systému přiléhající 

k chrupavkové tkáni. Mluvíme-li o artróze máme většinou na mysli osteoartrózu, neboť 

jejich příčiny jsou stejné. Příčiny primární artrózy resp. osteoartrózy neznáme. Jednou z 

hlavních příčin je stáří vzhledem k všeobecně větší četnosti u vyšších věkových skupin. 

V generaci 50ti letých je artrózou resp. osteoartrózou postiţeno 80 % obyvatelstva. 

Sedmdesátníci a starší trpí osteoartrózou ve více neţ 90 %. Prvé osteoartrotické změny 

lze však zjistit jiţ kolem 20. roku věku.  

Dále hrají významnou úlohu vlivy genetické, endokrinní, mechanické, dále kvalita 

výţivy a zánět. Formy artrózy resp. osteoartrózy vznikajíci na podkladě těchto vlivů 

však nazýváme sekundární osteoartrózou (11). 

U pacientů s těţkým stupněm artrózy přichází na řadu velmi účinné řešení, tzv. umělá 

náhrada kyčelního kloubu, neboli totální kyčelní endoprotéza (náhrada celého kyčelního 

http://www.artroza.com/koxartroza.html
http://www.artroza.com/risartroza.html
http://www.artroza.com/spondylartroza.html
http://www.artroza.com/artroza.html
http://www.artroza.com/artroza.html
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kloubu), která v současnosti patří mezi nejčastěji prováděné ortopedické operace. 

Operativně se tedy vymění jak celá hlavice, tak i kloubní jamka (12). 

 

 

Obr.6. Artróza různých kloubů (11)                                          Obr.7. Artróza kosti (13) 

2.3.2. Osteoporóza 

Je metabolická kostní choroba, která se projevuje řídnutím kostní tkáně (14). Velikost 

kostní masy je výsledkem procesů tvorby o odbourávání kostí. V dětství a v období 

dospívání tvorba kosti převaţuje nad resorpcí (modelace kostí). V dospělosti jsou oba 

procesy vyváţené (remodelace). Maximum kostní masy se dosahuje ve věku 30-35 

roků. Postupně dochází k pomalému poklesu celkové kostní masy. Rychlost ubývání je 

z počátku stejná u obou pohlaví. V období memopauzy nastává u ţen rychlé zrychlení. 

U starých lidí se rychlost poklesu kostní masy vyrovnává a postupuje stejně u obou 

pohlaví. Rozlišují se 2 typy:  

 Osteoporóza 1. typu (postmemopauzální) postihuje ţeny v období 51-65 roků. Je 

velmi častá. Příčinou je zvýšená aktivita osteoklastů při poklesu estrogenů. 

V obratlech se objevují mikrofraktury spongiózy obratlových těl a dochází ke 

zlomeninám zápěstí. Postiţena bývá převáţně kostní trámčina. 

 Osteoporóza 2. typu (senilní) bývá u muţů i ţen nad 75 roků. Projevuje se 

zlomeninami krčku femuru, distalního konce radia, obratlů a pánve. Ubývá kostní 

hmota, jak trabekulární, tak i kortikální. Příčinou je neschopnost kostní dřeně tvořit 

prekurzory osteoblastů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kost
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Osteoporóra bývá součástí řady onemocnění. Můţe mít různou etiologii a označujeme ji 

jako sekundární. Některé příčiny sekundární osteoporózy: revmatoidní artritidy, 

endokrinní choroby, nutriční vlivy, léky, nádory atd (15).  

 

Obr.8. Průřez zdravou kostí (vlevo) a kostí postiţenou s osteoporózou (vpravo)  (16) 

2.3.3. Pagetova choroba 

Choroba byla popsána sirem Jamesem Pagetem v roce 1876 a jedná se o druhou 

nejčastější metabolickou chorobu skeletu po osteoporóze. Etiologie Pagetovy choroby 

není jasná dodnes, ale poslední názory dávají, alespoň částečně, za pravdu původní 

představě o tom, ţe se jedná 

o lokalizovaný zánět, s významným genetickým pozadím a uplatněním vlivu pomalu 

postupující virové infekce (paramyxoviry?). Jedná vţdy o lokalizované postiţení skeletu 

– lokalizovanou poruchu kostní remodelace, s několika predispozičními oblastmi 

kostry, kde dochází nejprve k excesivní osteoresorpci v důsledku zmnoţení a zvýšení 

aktivity osteoklastů (tzv. „hot“ fáze) s následnou překotnou novotvorbou kosti se 

zvýšením počtu a velikosti osteoblastů (tzv. „cold“ fáze). Výsledkem celého 

dynamického vícefázového procesu je nenormální, dezorganizovaná struktura lamelární 

kosti popisovaná jako mozaikovitá či plsťovitá („woven bone“). Celý proces 

vystupňované remodelace vede k rozšiřování, ztlušťování kosti, jejímu měknutí, sníţení 

mechanické odolnosti a deformitám většinou se vyskytuje po padesátém roce věku. 

Nejčastěji postiţenými oblastmi jsou pánev, femury, páteř, lebka, oblast tibiální, naopak 

ruce a nohy jsou postiţeny spíše vzácně (17). 
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3. VYBRANÉ MATERIÁLY 

3.1.   Biologické materiály 

3.1.1. Vlastní kost 

 V ortopedické chirurgii se uţívá nejvíce vlastní kost, vyňatá z míst, kde to nenaruší 

pevnost kostry (např. z lopaty kyčelní nebo z ţeber). Výhodou tohoto druhu 

transplantace je rychlé napojení kostní tkáně na okolní cévy. I kdyţ část kostních buněk 

zákrok nepřeţije, zbývající buňky jsou schopny novotvorby, a tím je umoţněno zhojení. 

Odpadá nebezpečí přenosu infekce a nebezpečí imunitní reakce organizmu. Nevýhodou 

je, ţe lze odebrat jen omezené mnoţství kosti a ţe je k tomu potřeba další operace. 

3.1.2. Kost od jiného člověka. 

Pouţívá se tam, kde je třeba transplantovat velké mnoţství kostní tkáně. Štěpy ze 

zemřelých jsou sterilizovány a zmraţeny, čímţ se poruší schopnost vyvolat novotvorbu 

kosti. Vhojení transplantátů trvá podstatně déle a přestavba povrchových vrstev 

dokonce několik let. Při transplantaci čerstvé kosti od jiného člověka jsou zachovány 

růstové faktory významné pro novotvorbu, cizorodá bílkovina však vyvolává imunitní 

odpověď hostitelského organizmu. Hlavní nebezpečí tkví v moţnosti přenosu plísní, 

bakterií a virů. Proto se dnes štěpy od jiných osob zbavují proteinů a tukové tkáně - 

vlastně se přenáší minerální sloţka. Úplně chybějí kostní buňky a růstové faktory (18). 

3.2.  Kovové materiály 

Kovy tvoří v přírodě velkou skupinu s různými výraznými  fyzikálními vlastnostmi. Za 

nejvýraznější vlastnost kovů je moţno povaţovat jejich elektrickou a tepelnou vodivost. 

Příčinou řádových rozdílů mezi elektrickou vodivostí kovů a nekovů je to, ţe elektrony, 

které částicemi hmoty se záporným nábojem, se mohou v kovu pohybovat, kdeţto u 

nekovů tomu tak není.  Základní  vlastnosti je  třeba hledat v jejich atomové vazbě (19). 

V tuhém stavu mají kovy krystalickou strukturu, tj, jejich atomy jsou v prostoru 

symetricky uspořádány – tvoří prostorovou mříţku. Ty pro kovy, z nichţ se vyrábějí 

implantáty, jsou tři – kubická prostorově centrovaná mříţka (α-Fe), kubická plošně 

centrovaná mříţka (γ-Fe) a hexagonální mříţka (kobalt). Mnoho vlastností kovů či slitin 

je právě spojeno s uspořádáním atomové mříţky. Potřebné vlastnosti získáme 
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kombinací kovových prvků tzv. legováním základního kovu dalšími prvky. Důsledkem 

legování je pak obsezení některých míst původních iontů v atomové mříţce základního 

kovu ionty jiného prvku (substituční tuhý roztok), nebo nové ionty zaujmou místa mezi 

mříţkami původného kovu (intersticiální tuhý roztok). To je principem slitiny. Slitina je 

homogenní, jsou-li všechny ionty rozmístěny v jednotné mříţce. Slučitelnost 

jednotlivých kovových prvků do jednotné mříţky závisí na teplotách rozpustnosti 

prvků. Jestliţe při určité teplotě dosáhne kocentrace jednoho prvku hranice jeho 

rozpustnosti, vytvoří se nová fáze, která se skládá z krystalů tuhé fáze (směsných 

krystalů) jiného typu. Dvoufázové nebo vícefázové slitiny nazýváme heterogenní. 

Nároky kladené na materiály implantátů vyţadují komplexní legování více prvky. 

V kovových slitinách bývají prvky ţelezo Fe, kobalt Co, titan Ti, nikl Ni, chrom Cr, 

molybden Mo, uhlík C, křemík Si, hořčík Mg, fosfor P, síra S, hliník Al, vodík H, 

kyslík O, vanad V, měď Cu, dusík N. Materiál na implantáty můţe být litý, tvářený 

nebo zpracovaný metodou práškové metalurgie. U kovů lze dosáhnout poţadovaných 

mechanických vlastností, ale vyskytují se problémy s jejich korozní odolností a 

biokompatibilitou. Zatím jsou kovy resp. slitiny stále jediným vhodným materiálem pro 

součásti vysoce namáhané tahem, ohybem nebo krutem (20).     

3.2.1. Nerezavějící oceli 

Korozivzdorná (neoxidující) ocel byla poprvé pouţita k implantaci v r. 1911. Dodnes 

zůstává nejšířeji pouţívaným materiálem pro výrobu implantátů. 

Je to způsobeno několika faktory: 

1. Technologie výroby se dá u výrobce snadno reproduktovat na stejné kvalitativní 

úrovni. 

2. Výroba je ve srovnání s jinými kovovými materiály relativně levná. 

3. Další technologické zpracování lze provádět na běţném strojírenském vybavení. 

4. Vhodným legováním a tvářením lze ovlivnit mechanické vlastnosti korozivzdorné 

oceli v širokém rozsahu (21).  

Z nerezavějících ocelí se dnes pouţívá převáţně vysoce legovaná austenitická Cr-Ni-

Mo ocel s nízkým obsahem uhlíku. Její mechanické vlastnosti lze ještě zvýšit přidáním 
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0,1-0,2 % dusíku. Chemické sloţení této oceli zajišťuje vysokou odolnost proti všem 

druhům koroze (kromě frettingu). Tato ocel odolává téţ korozi mezikrystalové a 

bodové. Typickou ocelí této skupiny u nás jsou ocel Poldi AKV Ultra 2 a ocel 

AISI 316L.  

 

Obr.9. Mikrostruktura austenitické nerezavějící ocel (22) 

Ocel Poldi AKV Ultra 2 má velmi dobré mechanické vlastnosti, pokud jde o mez kluzu, 

pevnost v tahu, vrubovou houţevnatost a lineární tepelnou roztaţnost. Odolnost kaţdé 

korozivzdorné oceli vůči korozi záleţí v její schopnosti tvořit ochranný pasivní film na 

povrchu (o síle 30 mikronů). Odolnost proti korozi záleţí právě v její schopnosti 

obnovit tuto ochrannou vrstvu i po jejím poškození. Jestliţe však po poškození došlo 

také ke změně krystalické struktury pod povrchem, transformaci austenitu na ferrit, 

jehoţ odolnost proti korozi je podstatně niţší, potom poškození korozí můţe být značné. 

Předmětem dalšího vývoje budou nerezavějící oceli a titanové slitiny, s antikorozními 

vlastnostmi srovnatelnými s kobaltovými slitinami při zachování všech vlastností oceli.  

Ocel Poldi AKV Ultra 2 v % (ČSN 17350)  

Tab.3. Chemické sloţení oceli podle ČSN 17350 (23) 

Hm. 

(%) 

Fe Cr Ni Mo Mn C Si P 

Min. zbytek 16,5-

18,5 

12 - 15 2,5 - 3     

Max.  18,5 15,0 3,0 2,0 0.3 1,0 0,045 
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Tab.4. Mechanické vlastnosti oceli při 20 °C: (23) 

mez kluzu Pevnost v tahu prodlouţení  

A[%] 

zúţení ɸ [%] vrubová práce 

R 

190 MPa 570 MPa ~ min 45 ~ min 55 ~ min 177 

 

Dále však trvá u této oceli nebezpečí koroze elektrochemické, frettingu, tj. korozi 

podmíněné třením, a případné trvalé deformace. Při překročení meze únavy můţe 

vzniknout únavový lom. Dalšího zlepšení vlastností slitiny lze dosáhnout přidáním 0,1-

0,2 % dusíku. Tím vznikne nový druh ocele Poldi AKV Ultra 2N. Dusík zvyšuje 

stabilitu austenitu, čímţ se omezí moţnost výskytu ferritu, který sniţuje odolnost vůči 

korozi. V austenitickém stavu se zvýší mez pevnosti na 550-750 MPa a mez kluzu na 

290 MPa. Přitom je nutná daleko menší deformace tvářením za studena, coţ téţ zlepšuje 

korozní odolnost a zachovává lepší plastické vlastnosti ocele, dále se zvyšuje vrubová 

houţevnatost, mez únavy i mez únavy za koroze.  

Nerezavějící ocel dle ISO 5832-9 - např. slitina FeCr22Ni10Mn4Mo2NNb  

Struktura - jemnozrnná austenitická struktura, vlastnosti - vysoké mechanické pevnostní 

hodnoty, vysoká odolnost proti otěru, artikulační partner s UHMWPE, svařitelná se 

sebou samou, pro vysoký obsah niklu ve výjimečných případech moţná alergie. 

Zpracování opracováním ze za tepla vyválcovaných nebo zastudena vyrobených tyčí 

nebo kováním za tepla. Typické aplikace - cementované kyčelní endoprotézy, kulové 

hlavice a interní fixační implantáty (23). 

Tab.5. Mechanické hodnoty podle ISO 5832-9 (ţíhané) a ASTM F 1586 (ostatní) (23) 

 mez kluzu 
mez pevnosti 

v tahu 

prodlouţení při 

přetrţení 

 Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 

ţíhaná min. 430 min. 740 min. 35 

Středně tvrdá min. 700 min. 1000 min. 20 

Tvrdá min. 1000 min. 1100 min. 10 
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Tab.6. Chemické sloţení podle ISO 5832-9 (23) 

Hm. 

(%) 
Fe  Cr  Ni  Mn  Mo  Nb  N  C  Si  

min. zbytek  19,5  9  2  2  0,25 0,25   

max.  22  11  4,25  3  0,8  0,5  0,08  0,75 

 

 

Hm. % Si Cu S P 

min.     

max. 0,75 0,25 0,01 0,025 

 

3.2.2. Kobaltové slitiny 

Dalším uţívaným materiálem jsou kobaltové slitiny Co-Cr-Mo resp. Co-Cr-Mo-Ni. 

Kobaltová slitina s chromem Cr je označována jako stellit (hvězda mezi slitinami). 

Kobalt je alotropický jako ţelezo, tj. mění krystalovou mříţku za různých teplot a tím 

i své vlastnosti. Kobaltové slitiny dělíme podle obsahu uhlíku:  

(a) skupina s velkým obsahem uhlíku C,  

(b) s malým obsahem uhlíku C (do 0,35 %).  

Z této poslední skupiny se vyrábějí implantáty.  

V tuhém stavu se kobalt vyskytuje ve dvou krystalografických modifikacích:  

(a) s kubickou plošně centrovanou mříţkou, označovanou jako fáze α a je stabilní 

v rozmezí teplot od 420C-495C, coţ je teplota tavení,  

(b) s hexagonální mříţkou s těsným uspořádáním atomů, označovaná jako fáze ε, a je 

stabilní pod teplotou 420C.  

Při teplotě 1125C dochází u fáze α ke změně magnetického uspořádání atomů, tj. 

k přeměně z feromagnetického stavu na stav paramagnetický. Nízkoteplotní přeměna α 
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→ ε je ovlivněna velikostí zrna. U kobaltu s velmi jemným zrnem je i za normálních 

teplot stabilní fáze α. Jestliţe je zrno větší, dochází při ochlazování k překrystalizaci a 

stabilní fází v této teplotní oblasti se stává fáze ε. U kobaltu s rozdílnou velikostí zrna je 

za maximálních teplot stabilní směs fází α a ε.  

Kobaltové slitiny pro implantáty mají vyšší pevnost zejména v tlaku a odolnost vůči 

korozi v aktivním i pasivním stavu neţ Cr-Ni-Mo oceli a jsou zpravidla dobře snášeny 

tkáněmi. Jejich mechanické vlastnosti, zejména taţnost a houţevnatost jsou však 

podmíněny zvládnutím poměrně náročné technologie. Materiál lze zpracovávat litím, 

tvářením, práškovou metalurgií. Odlitky mají hrubou dentritickou strukturu, přičemţ 

jemnozrnnost je přímo úměrná rychlosti ochlazování. Tvářené materiály mají strukturu 

podobnou austenitickým Cr-Ni ocelím. Mechanické vlastnosti závisí na dobrém 

rozptýlení karbidů ve struktuře. Obtíţná opracovatelnost materiálu je způsobena 

vysokou pevností. Vynikající vlastnosti má tento materiál zpracovaný práškovou 

metalurgií. Cena tohoto materiálu je však vysoká. Chromkobaltmolybdenová slitina - 

stellit 21, nazývaná vitallium, česky inertium, ve Švýcarsku Protasul 2, se dá těţko 

opracovávat. Polotovary pro výrobu implantátů se převáţně vyrábějí metodou přesného 

lití. Rezistence proti korozi ve fyziologickém prostředí je jednou z nejvyšších rezistencí 

pouţívaných kovů. Nevýhodou je vysoký obsah Co, Cr a Ni, vysoká cena a těţkosti při 

odlévání. Mezi tyto slitiny patří Vitallium HS25 - tvářené, s mezí kluzu vyšší neţ 

450 MPa a při taţnosti γ = 35%. Vyšší mechanické vlastnosti má za tepla tvářená a dále 

tepelně zpracovaná slitina Wiptam. Dále je to slitina Protasul (ASTM F 75-76), 

vyráběná jako litý materiál Protasul 2 a jako tvářený Protasul 10 s lepšími 

mechanickými vlastnostmi a s obsahem niklu. Mimo to Protasul byl připraven 

i práškovou metalurgií s výrazně lepšími mechanickými vlastnostmi. 

Kobaltchromniklwolframová slitina označovaná jako stellit 25 (neutrilium). Tato slitina 

můţe být zpracována sléváním i kováním. Pevnost této slitiny je neobyčejně vysoká, 

vysoká je i rezistence proti korozi. Její povrch je však relativně hrubý a není vhodný pro 

vytváření kloubní plochy. Proto se vyrábějí dříky z kovatelného vitallia (např. 

Protasul 10) a hlavice z klasického vitallia (např. Prostaul 2 - např. firma Protek). 

U stellitů není nutnost ochrany proti korozi, na druhé straně nelze dosáhnout vysokého 

lesku povrchu jako u Cr-Ni-Mo ocelí. Stellity jsou leštěny jen do tzv. "saténového 

lesku". Jsou vhodné pro endoprotézy. Významným prostředkem k dalšímu zpevnění 
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slitin kobaltu je tvorba karbidů. Proto slitiny na bázi Co-C jsou základem všech 

kobaltových slitin (23). 

 

Obr.10. Mikrostruktura Co-Cr-Mo slitiny (24) 

3.2.3. Titanové slitiny 

Titan je nejinertnější kov vůbec, není však tak pevný jako ocel. Avšak přednost titanu a 

jeho slitin je v tom, ţe tento materiál vyniká vysokou korozní odolností a to jak na 

vzduchu, v mořské vodě tak i v chemicky agresivních prostředcích. Přitom je hustota 

titanu a jeho slitin okolo 4,5 g.cm
-3

 (25). 

Titan je jedním z nejrozšířenejších prvků v přírodě. Mezi kovy je na čtvrtém místě (Al 

8,3 %; Fe 5 %; Mg 2,1 %; Ti 0,63 %). Nejčastěji se vyskytuje v podobě minerálu – 

rutilu. To, ţe se titan k průmyslovému pouţití proti jiným kovům tak pozdě, bylo 

způsobeno dlouhým hledáním technologie uvolnění technicky čistého Ti z rudy. Tato 

technologie je poměrně sloţitý a nákladný proces (26). Teplota tavení titanu je vysoká ~ 

1725 °C, coţ je o 200°C vyšší teplota neţ teplota tavení ţeleza. Tepelná vodivost titanu 

je 5krát menší neţ u ţeleza a 15krát menší neţ u hliníku. Titan má vysokou korozní 

odolnost na vzduchu při nízkách i vysokých teplotách (27). Čistý titan můţe 

dlouhodobě odolávat oxidaci i při teplotách aţ 550 °C. Titan obsahující méně neţ 1 % 

příměsí je stálý v kyselině dusičné všech koncentrací, v kyselině sírové a 

chlorovodíkové pouze při malých koncentracích (28). Čistý titan je velmi plastický, 

pevnost v tahu je 220-260 MPa při prodlouţení 60 %. Nepatrný obsah příměsí však uţ 

prudce zvyšuje jeho pevnost a sniţuje jeho plasticitu. Titanové slitiny je moţno také 

zpevňovat tvářením za studena. Únavová pevnost titanu je silně ovlivňována obsahem 
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příměsí zejména O, N a H (29). Proto je výroba titanu prováděna ve vakuu, aby 

nemohlo docházet k legování prvky z okolní atmosféry (30).  

Titan je dvoufázový. Vyskytuje se ve dvou krystalických modifikacích. Při pokojové 

teplotě má hexagonální plošně centrovanou mříţku (fáze α). Po ohřátí nad teplotu 882 

°C se krystalická mříţka mění na kubickou prostorově centrovanou, na fázi β. Tuto 

krystalickou transformaci nelze u technicky čistého titanu odstranit. 

Kyslík, dusík a uhlík rozšiřují oblast fáze α. Hliník je pak jediným běţně dostupným 

kovem, který α-fázi stabilizuje. 

Chrom, ţelezo, mangan, niob, molybden, vanad a vodík stabilizují β-fázi. Vhodným 

legováním některým z uvedených prvků tedy můţeme vyrobit slitiny titanu jednofázové 

(α či β), nebo slitiny dvoufázové (α  + β) (31). 

Hliník je základním legujícím prvkem titanových slitin. Vanad zvyšuje pevnost titanové 

slitiny, současně však sniţuje její plasticitu. Molybden rovněţ zvyšuje pevnost slitiny 

s následným poklesem plasticity. Mangan zvyšuje tvrdost a pevnost titanových slitin. 

Chrom zvyšuje pevnost. Uhlík v mnoţství do 2 hmot. % značně zvyšuje pevnost 

titanové slitiny, aniţ by se tím sníţily plastické vlastnosti slitiny. Z toho plyne, ţe 

legováním je moţno získat slitiny titanu s vysokou pevností a přijatelnou plasticitou. 

Toho se dosahuje legováním titanu několika prvky.  V USA i v Evropě se dnes pro 

implantáty pouţívá slitina titanu Ti6Al4V, Ti6Al7Nb nebo čistý titan. U nás se pouţívá 

titanová slitina Ti4Al6V podle ISO 5832-3. Titanové slitiny nevytvářejí ochranou 

pasivní vrstvu na povrchu a tak často v okolí implantátů pozorujeme zčernání tkáně, tzv. 

titanovou metalozu, která však není toxická jako metaloza u nerezavějících ocelí. 

Výrobní cena titanových slitin je vysoká (32). 

Titanová slitina dle ISO 5832-3 - např. slitina Ti6Al4V  

Struktura - jemnozrnná globulární α/β struktura, vlastnosti - vysoké mechanické 

pevnostní hodnoty, osteointegrace prostřednictvím přímého vrůstání kosti do 

zdrsněných povrchů, nízká odolnost vůči otěru, avšak nevhodný jako artikulační partner 

s UHMWPE. Zpracování opracováním za tepla z vyválcovaných tyčí a kováním za 

tepla.  
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U Ti6Al4V slitiny na neobrobeném povrchu výkovků vzniká zalfatizovaná vrstva, tj. 

vrstva na povrchu materiálu s výrazně vyšším obsahem fáze α, tato vrstva vzniká 

působením okolního prostředí na titanovou slitinu při kování a tepelném zpracování. 

Vrstva se vyznačuje zvýšenou tvrdostí a křehkostí. Její  přítomnost  má  negativní  vliv 

na  mechanické vlastnosti titanového dílu. Komplikuje obrábění. Odstraňuje se 

mořením, případně omíláním a tryskáním za mokra.  

Typické aplikace jako kotvící komponenty endoprotéz, kyčelní dříky, tibiální 

komponenty kolenních kloubů a interní fixační implantáty. Pro artikulační plochy jsou 

nutné povrchové úpravy (např. CI) (34). 

 

 

 

 
 

 

Obr.11.  Struktura  Ti6Al4V  (33) 

Tab.7. Mechanické hodnoty podle ISO 5832-3 (34) 

 mez kluzu mez pevnosti v tahu prodlouţení při 

 Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] přetrţení A[%] 

ţíháno min. 780 min. 860 min. 10 

 

Tab.8. Chemické sloţení podle ISO 5832-3 (34) 

Hm. % Ti Al V Fe H N O C 

min. zb. 5,50 3,50      

max.  6,75 4,50 0,30 0,015 0,05 0,20 0,08 
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3.3.  PLASTICKÉ HMOTY 

Jsou to makromolekulární látky, polymery. Jsou tvořeny makromolekulárními řetězci, 

tj. dlouhými molekulami s opakující se základní strukturou. Existují ve stavu tuhém i 

kapalném. Mohou být buď přírodní nebo syntetické. Jsou organického původu a 

obsahují uhlík, vodík, kyslík, dusík aj. Strukturu řady monomerů odvozujeme od 

nasyceného uhlovodíku ethylenu CH2-CH2.  Samostatnou řadu tvoří akrylové a 

matakrylové sloučeniny, důleţité v kostní chirurgii. Novější technologie dovoluje 

výrobu nízkotlakého vysokomolekulárního polyethylenu, který má dokonalejší 

vlastnosti ideální pro aloplastiku. 

Podle chování za tepla dělíme plastické hmoty na:   

a) termosety, tvrditelné – zahřátím pryskyřice na teplotu měknutí pokračuje v nich 

polykondenzační reakce a vzniká netavitelná narozpustná hmota,uţitá teplota 

max. 200
O
C   

b) termoplasty, natvrditelné – u nich se chemické sloţení zahřátím na max. teplotu 

200
O
C  nemění, při zahřátí přes tuto maximální teplotu dochází k rozloţení 

hmot. 

Plastická hmota musí splňovat následující vlastnosti: 

1. pevnost v tlaku, ohybu a tahu 

2. tvrdost 

3. jisté elektrické a dielektrické vlastnosti 

4. nízký koeficient tření a poškození otěrem 

5. stálost při změně teploty 

6. snášenlivost s chemikáliemi 

7. příjem vody – hmota hydrofóbní nebo hydrofilní na povrchu nebo jako celek 

8. dobré fyziologické vlastnosti – biokompatibilita 

9. dosaţitelnost v kaţdé době ve stejném sloţení, stejných vlastností a stejného 

výrobního postupu 
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Kritéría výběru plastické hmoty musí být přísná. Pro klinickou praxi musí plastická 

hmota být: 

1.  schopná jednoduchého zpracování do potřebného tvaru 

2. chemicky inertní v prostředí organismu 

3. odolná vůči působícím mechanickým vlivům, jako např. tření v kloubu 

4. nesmí se fyzikálně měnit působením tělených tekutin 

5. nesmí vyvolávat zánětlivé změny  

6. nesmí vyvolávat alergii nebo stavy přecitlivělosti 

7. nesmí mít karcinogenní účinky 

8. musí být sterilizovatelná 

Organismus přijímá plastické hmoty jako cizí materiál. Po jejich implantaci se snaţí 

organismus plasty ohraničit nebo eliminovat. Pokud plastická hmota z fyziologického a 

chemického hlediska není dráţdivá, pak ji organismus přijímá, opouzdřuje a 

dlouhodobě toleruje. Podmínkou vhojení je nepřípustnost nízkomolekulárních látek. 

Tyto látky se pouţívají buď pro přípravu plastických hmot nebo pro ovlivnění 

fyzikálních a chemických vlastností. Tyto látky mohou být po svém vyluhování 

příčinou výrazné tkáňové reakce místní i celkové. Biologická snášenlivost a odolnost 

plastické hmoty závisí na schopnosti příjímat vodu. Plasty přijímající vodu po aplikaci 

do organismu nasávají tkáňové tekutiny s bílkovinami, dochází ke změně jejich 

struktury a jejich chemické stability. Jako následek jsou změny mechanických vlastností 

a zvýšený otěr. Zhoršené chemické a mechanické vlastnosti jsou pak příčinou těţkých 

zánětlivých reakcí v organismu. Klinická praxe prokázala, ţe nepříznivé reakce se 

projevuvují po 2-4 letech (34). 

3.3.1.Polytetrafluorethylen (teflon) - PTFE 

Tento plast je šedobílé barvy, termoplastický, voskovitého omaku. Má velmi dobré 

fyzikální vlastnosti a neobyčejnou chemickou odolnost, která souvisí s jeho symetrickou 



 28 

linearní strukturou, s přítomností fluoru v makromolekule, mimořádnou pevností vazby 

atomů C-F a vysokým stupněm krystalinity polymeru. 

Při zahřátí polytetrafluorethylenu na teplotu 327°C nastává fázová změna z krystalické 

fáze do fáze amorfní, při níţ se polymer stává průhledným. Tento plast je velmi odolný i 

proti teplotám hluboko pod bodem mrazu. Jeho praktické vyuţití je dáno širokým 

rozsahem pracovních teplot od -200 do +250°C. Má velmi malý koeficient tření. Při 

vyšších tlacích však snadno podléhá deformaci a opotřebení, neboť má velmi nízkou 

pevnost v tlaku. Pouţití polytetrafluorethylenu k výrobě komponent kloubních náhrad 

se ukázalo jako nevhodné. Má krátkou ţivotnost z důvodu nadměrného opotřebení a 

nepříznivých reakcí tkáně na částečky otěru v okolí implantátu. 

3.3.2.Polyethylentereftalát (polyester) – PET 

Polyester má velmi dobré mechanické vlastnosti. Je odolný vůči působení olejů a tuků. 

Kromě velmi dobré tepelné odolnosti (-60 aţ + 130°C a krátkodobě aţ + 150°C) se 

vyznačuje i vynikajícími elektroizolačními vlastnostmi. Od ostatních krystalických 

termoplastů (polyamidů, polyolefinů, polyacetalů) se liší podstatně menší krystalizační 

rychlostí. Je dlouhodobě stálý a má malý koeficient tření. 

K výrobě komponent kloubních náhrad se začal pouţívat na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let. Zpočátku se zdál velmi nadějný pro dobré mechanické vlastnosti, 

nízký koeficient tření a moţnost sterilizace varem bez nebezpečí deformace tvaru 

implantátu. Asi 3 roky po implantaci umělých kloubních jamek zhotovených z tohoto 

materiálu však bylo zjišťováno jejich nadměrné opotřebení a v řadě případů i uvolnění. 

V okolí implantátu bylo zjišťováno velké mnoţství produktů tření, které při kontaktu 

s kostním cementem napomáhaly uvolňování kloubních náhrad. Proto byl polyester 

z pouţití na výrobu kloubních komponent vyřazen (35).   

    3.3.3.UHMWPE (obchodní označení Chirulen) 

Z plastů se doposud dlouhodobě osvědčil pouze nízkotlaký vysokomolekulární 

polyethylen RCH 1000 (UHMWPE – ultra high molecular weight polyethylen). Byl 

vynalezen v USA v padeátých letech. Výchozí surovinou je ropa – ethylen. Podle 

způsobu výroby rozeznáváme polyethylen vysoko-, středo- a nízkotlaký. Způsob 

výroby, tj. polymerace, určuje také vlastnosti polyethylenu. Nízkotlaký je strukturálně 
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pravidelnější, coţ je důvod jeho lepších mechanických vlastností. Nízkotlaký 

polyethylen má dlouhou lineární stavbu molekul, hmotnostní rozsah 0,94-0,96 g/cm
3
 a 

bod tání 130
o
C-135

o
C. je to materiál, který se velmi dobře zpracovává, má velmi dobrou 

biokompatibilitu a minimální nasákovost. Dále nízký koeficient tření. Sterilizace se 

provádí, vzhledem k jeho nízkímu bodu tání, ozařováním paprsky gama (36). 

 3.3.4.  Zlepšení UHMWPE (firma Beznoska) 

UHMWPE je stále povaţován za tzv. zlatý standard na poli kloubních náhrad (total joint 

replacement, TJR). Navzdory tomu se za příčinu selhávání TJR s UHMWPE 

komponentou povaţuje právě tento  materiál,  konkrétně  jeho  otěrová  odolnost  (wear 

resistance).  

Z makroskopického hlediska vede otěr ke ztenčování UHMWPE komponenty, takţe v 

extrémních případech můţe dojít aţ k mechanickému selhání. Z mikroskopického 

hlediska je problém ještě závaţnější – mikroskopické UHMWPE otěrové částice se 

uvolňují z kloubního prostoru do okolí a způsobují zánětlivé reakce, které mohou vést k 

resorpci kosti (osteolýze) a následnému uvolnění TJR. Zánětlivé reakce mohou být 

vyvolány mikroskopickými otěrovými částicemi i v případě, ţe z makroskopického 

hlediska je otěr zanedbatelný. Proto je v současnosti hlavním trendem v této oblasti 

vývoj UHMWPE se zvýšenou odolností vůči otěru.  

Poţadavky na otěrovou odolnost z větší části splňují UHMWPE záměrně síťované 

ionizujícím zářením a následně tepelně upravené, které se vyznačují zvýšenou otěrovou 

odolností, částečně na úkor dalších, pro danou aplikaci ne tak podstatných vlastností. 

UHMWPE se zvýšenou odolností vůči otěru se obvykle vyrábí dvoustupňovou 

modifikací panenského polymeru. V prvním kroku je materiál ozářen ionizujícím 

zářením, vedoucí za vhodně zvolených podmínek (typ záření, radiační dávka, dávková 

rychlost, okolní atmosféra a teplota) k jeho zesíťování (crosslinking). V druhém kroku 

se materiál tepelně upravuje, zejména za účelem likvidace makroradikálů, které vznikly 

v průběhu ozáření a jejichţ přítomnost můţe vést k dlouhodobé oxidativní degradaci 

(long-term oxidative degradation), která je spojena se štěpením řetězců se všemi výše 

zmíněnými negativními důsledky. Také podmínky tepelné modifikace, jako je teplota, 

rychlost ohřevu, rychlost chlazení, tlak a atmosféra při ohřevu musí být vhodně 

nastaveny, aby bylo dosaţeno poţadovaného efektu - zničení veškerých zbytkových 
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radikálů. Nakonec je materiál vhodným způsobem sterilizován. V průběhu sterilizace 

nesmí dojít ke vzniku dalších radikálů v polymeru, a proto je nevhodná např. sterilizace 

pomocí gama záření. 

Odolnost vůči otěru  

Výsledky otěrových experimentů, přepočtené na relativní škálu, jsou shrnuty na grafu 1. 

V této škále byla vzorku M11 (panenský UHMWPE) přiřazena hodnota 1. Stanovená 

rychlost otěru u vzorku M12 (pouze tepelně upravený UHMWPE) byla, v souladu s 

očekáváním, téměř totoţná jako u vzorku M11. Za pozornost stojí postupně klesající 

rychlost otěru s rostoucí dávkou e-ozařovaných vzorků v řadě M14-M17 a indikuje, ţe 

ani při vyšších dávkách nedochází k oxidativní degradaci. 

 

 

 

Graf 1. Rychlost otěru vzorků M11 - M17 (37) 

Vybrané mechanické vlastnosti  

Křivky závislosti napětí-deformace (dále tahové křivky) vzorků série M1 jsou uvedeny 

na obrázku 11 a výsledné mechanické charakteristiky shrnuty v tabulce 9.  



 31 

 

Obr.12. Výsledky mechanických zkoušek pro vzorky M11 - M17. Tahové křivky na 

obrázku jsou reprezentativním výběrem z nejméně pěti měření. (37) 

 

Vzorek σ
Y 

(MPa) σ
B 

(MPa) ε
B 

(%) 

M11 21.24 (0.90) 30.95 (4.81) 259.30 (56.31) 

M12 21.67 (0.51) 32.51 (2.15) 301.75 (25.18) 

M13 19.38 (0.40) 18.67 (0.69) 60.64 (15.59) 

M14 19.25 (0.39) 22.05 (1.57) 127.20 (20.56) 

M15 19.31 (0.37) 21.67 (1.00) 125.13 (10.32) 

M16 19.25 (0.19) 19.15 (1.36) 78.64 (25.83) 

M17 19.36 (0.41) 19.20 (0.50) 63.94 (7.35) 

 

Tab. 9. Naměřené hodnoty tří hlavních, normou ISO 5834-2 předepsaných, 

mechanických vlastností pro vzorky M11-M17. Data byla získána měřením dle normy 

ISO 5834-2 a jsou uvedena ve tvaru: hodnota (směrodatná odchylka) (37). 
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Souhrn: Relativní pokles mechanických vlastností σ
Y
, σ

B 
a ε

B 
po zesíťování polymeru. 

Jednoznačně pozitivním výsledkem je skutečnost, ţe všechny modifikované materiály 

vykazují dostatečně vysokou mez kluzu, čímţ se vylučuje riziko praskání implantátů 

mechanismem křehkého lomu. Veškeré modifikace, tj. ozařování i tepelné úpravy, byly 

prováděny standardními postupy. Důvodem je skutečnost, ţe právě tímto standardním 

způsobem bude vyráběn komerční síťovaný UHMWPE pro firmu Beznoska.  

Celkově tedy bylo prokázáno, ţe navrţený způsob modifikace vede k produktu, který se 

vyznačuje následujícími charakteristikami:  

• zvýšenou odolností vůči otěru  

• vysokým stupněm zesíťování  

• velmi nízkým oxidačním poškozením  

• neměřitelnou koncentrací zbytkových makroradikálů  

• přijatelnými mechanickými vlastnostmi  

Vysoký stupeň zesíťování a nízké oxidační poškození prokazují správnost modifikační 

procedury, při níţ síťování (crosslinking) převládá nad štěpením řetězců (chain 

scission). Neměřitelná koncentrace alkyl-, allyl- a peroxy- makroradikálů znamená 

miminalizaci rizika, ţe materiál po implantaci podlehne dlouhodobé oxidativní 

degradaci (long-term oxidative degradation). Mechanické vlastnosti jsou niţší neţ u 

panenského UHMWPE, ale tahové a únavové (nejsou v této informaci uvedeny) 

zkoušky prokazují, ţe nedochází ke křehkému lomu (37). 

     3.3.5.Polymethylmetakrylát (kostní cement) – PMMA 

Tento polymer zaujímá v aloartroplastice zvláštní postavení. Pouţívá se ke kotvení 

umělých kloubních komponent v kostech. 

Estery kyseliny akrylové a metakrylové byly známy jako organické sloučeniny jiţ 

v minulém století. Také moţnost jejich polymerace nebyla neznámá, avšak obtíţné 

zvládnutí polymerační reakce dlouho znemoţňovalo její technické vyuţití. 
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Nejznámější a dosud nejrozšířenější představitelem této skupiny plastů je blokový 

polymer metakrylátu – organické sklo (plexisklo). 

Polymethymetakrylát pouţívaný v aloartroplastice je k pouţití dodán ve dvou sloţkách. 

Jedna sloţka je tekutý monomer, který reaguje lehce kysele (pH 6,6). V tekuté sloţce je 

ho obsaţeno asi 93%. Zbytek tvoří aktivátor, coţ je obvykle dimethyl-p-toluidin (asi 

7%) a inhibitor, kterým bývá hydrochinon (asi 0,005%). Druhá sloţka je polymer ve 

stavu prášku o zrnitosti 20 aţ 80 µm. 

Obě sloţky se před pouţitím spojí a míchají se do stavu plasteliny. V tomto plastickém 

stavu se pouţijí k implantaci. 

Protoţe PMMA polymerizuje v kontaktu s kostní tkání, je třeba počítat a s jejím 

toxickým poškozením. Při polymeraci se z monomeru vytváří makromolekulární 

řetězec. Reakce však nikdy neproběhne beze zbytku, takţe vzniklá hmota obsahuje ještě 

asi 2,5% aţ 3,5% zbytkových monomerů. Difúzí pak přecházejí tyto zbytky do okolní 

kostní tkáně a toxicky na ni působí. Toxické poškození kostní tkáně lze sníţit 

polymerací mimo kost, a to do té doby, pokud je ještě PMMA vláčný. 

Je třeba také počítat se změnou objemu PMMA. Je to způsobeno jednak teplotou při 

reakci, jednak polymerací samotnou. Objemový deficit, který tak vzniká v prostoru 

mezi implantátem a kostí, můţe mít vliv na kvalitu fixace implantátu. 

Protoţe PMMA je při zatěţování ukotvení kloubních náhrad mechanicky namáhán, jsou 

pro spolehlivou funkci náhrad důleţité jeho mechanické vlastnosti.  

Pracovní diagram PMMA pro zkoušku tahem má charakter křehkých materiálů, tzn. ţe 

je bez výrazné meze kluzu. Další významná machanická vlastnost PMMA je schopnost 

tlumit kmitavá a rázová zatáţení. Pevnost v tahu Rm čerstvě připraveného PMMA se u 

jednotlivých druhů příliš neliší a je kolem 40 MPa. Působením tekutin se mírně sniţuje. 

Při namáhání v tlaku se chová jako taţný materiál. Pevnost v tlaku je dvakrát aţ třikrát 

větší neţ pevnost v tahu a vlivem působení tekutin se téţ mění (38). 

3.4.  Keramické materiály 

Podle toho, jak materiál na ţivou tkáň působí, rozlišuje se na biokeramiku inertní, 

resorbovatelnou a bioaktivní (na ni organizmus reaguje, jako kdyby byla skutečně ţivá).  
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 Inertní biokeramika je například korundová nebo na bázi oxidu zirkoničitého. 

Tyto materiály ţivá kostní tkáň toleruje. Kostní trámce se s implantátem nespojí 

chemickou vazbou. Kostní buňky osídlují povrch, a jestliţe jde o porézní keramiku, 

vniká nově vytvořená kost na omezenou vzdálenost do pórů. Většinou se však za nějaký 

čas kolem implantátu vytvoří vazivové pouzdro (organizmus tak reaguje na přítomnost 

cizího tělesa).  

 Resorbovatelná biokeramika na bázi vápenatých solí, například fosforečnanů, 

uhličitanů nebo síranů. Tyto materiály slouţí jako dočasná náhrada kostí. Při 

obnovování kostní tkáně se implantovaný materiál postupně vstřebává.  

 Bioaktivní materiály (například hutný hydroxyapatit, bioaktivní skla, 

bioaktivní sklokeramika nebo bioaktivní kompozity) mají schopnost vytvářet pevnou 

chemickou vazbu s ţivou kostní tkání přímo, nikoliv prostřednictvím vaziva (39).  

    3.4.1.  Korundová keramika AL2O3  

Jde o čistý oxid hlinitý, chemicky identický s korundem a safírem. Průmyslově se 

vyrábí jako polykrystalický a monokrystalický. Jeho krystalická mříţka je hexagonální. 

Oxid hlinitý je jedním z nejstabilnějších oxidů. V porovnání s jinými keramickými 

materiály má jednu z nejniţších hodnot volné entalpie a nejmenší vzdálenost atomových 

jader, a tím i nejvyšší vazební energii. Z toho pak plynou jeho vynikající mechanické, 

chemické a elektrické vlastnosti. Jeho vlastnosti závisí na vysoké čistotě, vysoké hustotě 

a jemném zrně. Vysoká čistota je nutná proto, ţe mechanická pevnost se všeobecně 

sniţuje s cizími příměsemi. Vysoká hustota sniţuje výskyt pórů, které svým vrubovým 

účinkem sniţují pevnost a zvyšují drsnost povrchu. Svými vlastnostmi se řadí mezi 

materiály tvrdé a křehké s velmi dobrými vlastnostmi. Pórovitost způsobuje sníţení 

machanických vlastností při dlouhodobém působení tělních roztoků. Má velmi dobré 

únavové vlastnosti povrchu i při rázovém zatíţení. Současně vyniká malým otěrem a 

malým součinitelem tření. Je vhodná i pro části umělých kloubů vysoce namáhaných. 

Také korozní odolnost  v prostředí ţivé tkáně je velmi vysoká v porovnání 

s pouţívanými kovovýmí materiály. S korozní odolností úzce souvisí i biokompatibilita. 

Hliníková keramika je typickým příkladem bioinertního materiálu. Zatím nevýhodou je 

malá ohybová pevnost. Má dobrou schopnost přijetí do organismu , je biostabilní  a  má  

vynikající  vlastnosti  proti  opotřebení a  je  snadno  opracovatelná.   
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Je výhodná z následujících hledisek: 

 Je chemicky stabilní, tj. inertní v biologickém prostředí, bez elektrochemických 

reakcí. 

 Je mechanicky stabilní, tj. má vysoký modul pruţnosti, vysokou machanickou 

stabilitu, vysokou tvrdost, jemnozrnost. 

 Má nízký koeficient tření, dobrou mazací schopnost a nízké opotřebení, nerozpustná 

ve vodě (40). 

Tab.10.  Chemické, fyzikálni a mechanické vlastnosti Al2O3 (40) 

Vlastnosti 

Obsah > 99,5 % 

Hustota ≥ 3,94 g/cm
3
 

Rozměr zrn < 4,5 µm 

Ohybová pevnost ≥ 250 MPa 

Modul pruţnosti 380 GPa 

Tvrdost > 2000 HV 

 

    3.4.2.  Keramika ZrO2 

Zirkoniová keramika, jejíţ sloţení tvoří více neţ 93% ZrO2, 5,1±0,25% Y2O3, méně neţ 

0,5% Al2O3 a některé další oxidy, je pro své velmi dobré vlastnosti velmi hojně 

pouţívána (41). 

Oxid zirkoničitý pouţívaný roku 1985 pro keramické femorální hlavice, byl dlouho 

povaţován za alternativu korundu pro implantátové aplikace, ale špatná hydrotermální 

stabilita při mírně zvýšení teplotě (150 – 250°C) je odpovědná za relativně krátkou 

ţivotnost in vivo. Příčinou je nízkoteplotní povrchová degradace, způsobená fázovým 

přechodem tetragonální modifikace na monoklinickou, doprovázená zvětšením objemu 

o cca 5 %, vedoucí k vytrhávání zrn a zvětšení otěru nebo dokonce ke katastrofickému 
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lomu. Je známo, ţe korund sniţuje rychlost hydrotermálního stárnutí TZP. Proto pouze 

zirkoničitá keramika s přídavkem korundu můţe být alternativou čistého korundu pro 

implantátové aplikace. Přídavky korundu k ZrO2 jsou v rozsahu od velmi malých 

mnoţství (0.25 wt.%) ke korundo-zirkoničitým kompozitům s korundem jakoţto 

převládající fází (ZTA, zirconia-toughened alumina), např. 85 – 75 hm. % Al2O3 a 15 – 

25 hm. % ZrO2. ZrO2 můţe být také pouţit jako kontrastní  látka  nahrazující  BaSO4  v  

PMMA  (kostním cementu),  Youngův  modul   cca   2 Gpa (42). 

 

          Tab.11. Fyzikálně mechanické vlastnosti ZrO2 (44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13. Makroskopická struktura ZrO2   

 s pórovitostí  (A) 92%, (B) 84%, a (C) 74%  (43) 

 

3.4.3.  Bioaktivní sklokeramika 

V 70. letech vyvinul L. L. Henche povrchově bioaktivní skla na bázi 

sodnovápenatokřemičitých skel s přídavkem oxidu fosforečného, která se v určitém 

rozsahu sloţení mohou chemicky vázat nejen na kostní tkáň, ale vytvářejí vazbu 

i s měkkou tkání. Bioaktivní skla však mají nízkou mechanickou pevnost, proto se příliš 

nehodí pro klinické vyuţití. Naproti tomu bioaktivní sklokeramické materiály na bázi 

vlastnost hodnota 

Hustota [g/cm³] 6.05 – 6.09 

Obsah zirconia  [%] 95 – 97 

Obsah yttria [%] 3 – 5 

Průměrná velikost zrn [µm] 0.2 – 0.4 

Tvrdost podle Vickerse  [HV0.1] 1200 – 1300 

E modulus [GPa] 150 – 210 

Pevnost v tlaku [MPa] > 2000 

Pevnost v tahu [MPa] > 650 

Pevnost v ohybu [MPa] 900 – 1300 

Lomová houţevnatost [MN m
-3/2

] 7 – 9 
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apatitu a wollastonitu mají vynikající mechanické vlastnosti, které se uplatní například 

v ortopedii, neurochirurgii nebo čelistní a obličejové chirurgii. K těmto materiálům patří 

japonská sklokeramika Cerabone A/W, německý Ilmaplant a český BAS-O. 

Materiál BAS-O je bioaktivní, dlouhodobě stabilní a má vysokou mechanickou pevnost. 

Jde o anorganickou polykrystalickou nekovovou látku, která se připravuje řízenou 

krystalizací skla. Při ní je amorfní materiál přeměněn ve sklokeramiku s hlavními 

krystalickými fázemi apatitem a wollastonitem. Základní podmínkou pro vznik vazby 

mezi implantátem BAS-O a ţivou kostní tkání je tvorba tenké povrchové vrstvy 

obohacené o vápník a fosfor, která vzniká na povrchu jako výsledek reakce mezi 

implantátem a tělní tekutinou. Tato vrstva, zpočátku amorfní, se časem mění na 

polykrystalickou vrstvu apatitových útvarů podobných kostnímu apatitu. Implantát není 

pro organizmus cizorodým tělesem, takţe s ním během 4 aţ 8 týdnů vytvoří pevnou 

vazbu. BAS-O má pevnost v ohybu podobnou jako kost a pevnost v tlaku oproti kosti 

dvojnásobnou. Dostatečně pevný je i srůst implantátu s kostní tkání. Vyrábějí se 

implantáty ve tvaru globulí, plátků, hranolků, popřípadě individuálně tvarované podle 

operovaného místa. 

Vlastnosti BAS-O byly prokázány v experimentech in vitro a pokusy na laboratorních 

zvířatech. V roce 1990 byly na ortopedické klinice v Hradci Králové povoleny Státním 

úřadem pro kontrolu léčiv klinické zkoušky, během nichţ se nezjistilo, ţe by pouţitý 

materiál negativně ovlivňoval celkový stav pacientů. Operační rány se hojily bez 

známek zánětu a při rentgenologických kontrolách jsme během prvního pooperačního 

roku pozorovali postup vhojování do kostí. Kostní tkáň naléhala vţdy přímo na povrch 

implantátu (nevytvářelo se vazivové pouzdro) a kostní trámce se s implantáty spojovaly.   

Porézní forma BAS-O (nebo hydroxyapatitu BAS-HA). Pouţili jsme ji k výplni defektů 

vzniklých v důsledku hnisavého zánětu kostí. Toto onemocnění se v chronické formě 

léčí velmi obtíţně. Vedle celkové imunitní odpovědi organizmu se na úpornosti zánětu 

podílejí místní změny v postiţené kosti. Je nutno přivést vysoce koncentrované 

antibiotikum doprostřed zánětu a zároveň vyplnit vzniklou dutinu. K tomu slouţí nosiče 

antibiotik, látky, z nichţ se léčivo postupně uvolňuje a nosič se buď vstřebá, nebo se 

vhojí do kosti. Vhodným materiálem na nosiče je bioaktivní sklokeramika nebo 

keramika kalciumfosfátová. Hutný nebo porézní hydroxyapatit, který pod názvem BAS-

HA vyrábí společnost Lasak Praha, je vhodný jako výplň defektů v zubní chirurgii 
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a k náhradě středoušních kůstek, popřípadě k rekonstrukční výplni zvukovodu. Dobře se 

hodí i na povlaky kovových implantátů, především na části endoprotéz velkých kloubů 

nebo na dlahy a hřeby pro zevní fixaci.  

Hydroxyapatitovým povlakem jsou chráněny i umělé náhrady zubních kořenů, které 

jsou vloţeny do čelistních kostí a po vhojení se na ně upevní korunky. Problémem zatím 

můţe být tloušťka vrstvy hydroxyapatitu na implantátech, přesněji řečeno její 

soudrţnost s kovem. Příliš tenká vrstva se můţe resorbovat, příliš silná se odlupuje 

(delaminace), ideální tloušťka je asi 50 mm. 

 

 

            kost 

 

 

             srůst kosti s BAS-O 

 

          BAS-O      

 

Obr.14. Detail srůstu kostní tkáně s implantátem BAS-O dva měsíce po implantaci (45) 

Moţnosti náhrad kostní tkáně sklokeramickými materiály se zlepšují. Očekává se, ţe 

vývoj dalších materiálů na uvedené bázi brzy poskytne ještě výhodnější fyzikální 

a biologické vlastnosti (45). 

3.5.  Kompozitní materiály 

Kompozity jsou materiály s velkým modulem pruţnosti a vysokou pevností, coţ 

znamená, ţe jsou pevné a zároveň houţevnaté s poměrně nízkou hustotou a s řadou 

jiných výhodných vlastností. Obecně se skládají z několika sloţek tj. fází s odlišným 

chemickým sloţením. Za sloţku se povaţuje kaţdá chemicky a fyzikálně definovaná 

sloţka kompozitního systému, která je od ostatních sloţek oddělena fázovým 

rozhraním. Konstrukce a volba kompozitu se řídí podle toho, k čemu má být pouţit a 

zpravidla také tím, aby bylo co nejvíce vyuţito jejich směrových vlastností. Nejčastěji 

pouţívané kompozity jsou tvořené dvěma sloţkami, tj. matricí, která je méně pevná a 
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tuhá, a výztuhovými vlákny, jejichţ funkcí je dosáhnout potřebné pevnosti a tuhosti. 

Výpočet pevnostních charakteristik kompozitů z pevnosti jednotlivých sloţek je 

poměrně náročný a pouze přibliţný, neboť jde o anizotropní materiál. Matrice i 

vyztuţující vlákna jsou z rozmanitých materiálů, a to podle pouţití. Jako materiály pro 

výrobu velmi namáhaných implantátů byly vyvinuty tři uhlíkové materiály. A to 

polykrystalický izotropní uhlík, uhlík vyztuţený karbidem křemíku a uhlík vyztuţený 

vlákny uhlíku. Tyto materiály mají tuhost podobnou kostní tkáni, jsou dostatečně tvrdé, 

vykazují dobré únavové vlastnosti a dobré kluzné vlastnosti. Z biologického hlediska 

jsou odolné ve fyziologickém prostředí a dají se snadno sterilizovat. Uhlík zesílený 

vlákny uhlíku má vysokou dynamickou pevnost v ohybu a pevnost v tahu. Má navíc 

pseudoplastické chování při lomu, takţe je vyloučeno katastrofální selhání implantátu. 

Je vyloučena i jakákoliv koroze, která se vyskytuje u kovových materiálů. 

Polykrystalický uhlík v kombinaci s karbidem křemíku splňuje mechanické i 

tribologické poţadavky kladené při výrobě kloubních náhrad. V kombinaci uhlík-karbid 

křemíku v kombinaci s polykrystalickým izotropním uhlíkem vykazují vysokou 

odolnost proti opotřebení a třecí součinitel nabývá hodnot 0,06, přičemţ se ukazuje, ţe 

na tuto skutečnost nemá vliv mazací médium. Kompozity pouţívané pro výrobu 

implantátů je moţno najít pod obchodními názvy SEPCARB, BIOCARB či CERASEP 

(46).  

Tab.12. Srovnání vlastností kompozitu BIOCARB s ostatními materiály (47) 

Materiál Hustota [kg/m3] Rm [MPa] E [MPa] 

BIOCARB 2 000 500 45*10
3
 

Slitina Ti 4 400 900 115*10
3
 

Ocel Cr-Ni-Mo 7 800 540 200*10
3
 

Slitina Cr-Co-Mo 8 300 1050 208*10
3
 

UHMWPE 900 43 34*10
3
 

Kortikální kost 1 000 120 17*10
3
 

Al2O3 3 900 350 380*10
3
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4. ZÁVĚR 

Stále vyšší poţadavky kladené na implantáty, snaha o jejich optimální funkci a dosaţení 

maximální ţivotnosti vedly ke zkouškám různých materiálů pro tyto účely – kovů 

(nerezavějící oceli, titanové a kobaltové slitiny), plastických hmot 

(polytetrafluorethylen, polyethylentereftalát, UHMWPE) a keramiky (Al2O3, ZrO2). 

Materiály pouţívané pro kostní náhrady musí mít většinou vyšší pevnostní vlastnosti 

neţ původní kost. Protoţe uměle vyrobené implantáty nikdy nebudou mít takovou 

konstrukci, jako má přirozený kloub či kost. Implantát má vyšší modul pruţnosti a tím 

pádem i vyšší tuhost oproti  původní kosti. To se nepříznivě projevuje při rázovém 

zatíţení. V kaţdém materiálu, tedy i v ţivé kosti, vznikají při dlouhodobém proměnném 

zatíţení pod mezí pevnosti latentní poruchy, které za určitých podmínek mohou 

způsobit lom. Ţivá kost má však schopnost regenerace, takţe drobné mikrotrhlinky se 

zacelí a srostou. Tuto vlastnost však nemají neţivé materiály, jejich mechanické 

vlastnosti se sniţují nebo zůstávají zachovány. Tento jev je označován jako únava 

materiálu. 

Nejvíce pouţívanými materiály jsou slitiny kovů (ocel, titanové slitiny apod.). Slitiny 

mají většinou ustálené chemické sloţení a vývoj se nyní soustřeďuje na technologii 

jejich zpracování. Kromě kovů a jejich slitin se pouţívají plasty (polyetylen) a některé 

kompozitní materiály, které zachovávají výhody plastů při zvýšení mechanických 

vlastností. V posledních letech jsou to především keramické materiály. Zvýšení jejich 

pevnosti při tahovém namáhání a částečně sníţení křehkosti umoţnilo vyuţít jejich 

vynikající tribologické vlastnosti a vynikající biokompatibilitu. 

Materiály vyrábějící se pro kostní náhrady musí být spolehlivé, trvalé a funkčně 

nahrazující kostní tkáň. Při výběru materiálu vhodného pro konstrukci kostní náhrady 

hraje jednu z nejdůleţitějších rolí poţadavek vyhovující biologické snášenlivosti – 

neboli biokompatibility. Je to vlastnost daného materiálu nevytvářet neţádoucí reakci 

v organismu. Implantát nesmí reagovat s tkání. Změny v implantátu nesmí být 

fyziologicky škodlivé pro organismus. Materiál nesmí při styku s tělními tekutinami 

korodovat. Nejvyšší biokompatibilitu mezi implantačními materiály mají materiály 

keramické. Jejich chování v lidském těle je bioinertní nebo dokonce bioaktivní. 

Biologická odpověď organismu na přítomnost implantátu není dána jenom chemickým 

sloţením materiálu, z něhoţ je implantát vyroben a jeţ je v přímém styku s ţivou tkání. 
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Velkou roli hraje struktura povrchu, otěruvzdornost a velikost implantátu. Další 

kompatibilita – mechanická – je zatím ve stádiu výzkumu. Viskoelasticita a tuhost 

materiálů kostních náhrad by měla co nejvíce odpovídat hodnotám  kostní tkáně 
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5. SOUHRN 

Tato práce se zabývá problematikou materiálů kostních náhrad. 

Jejím úkolem je seznámit s dnes pouţívanými materiály pro kostní náhrady a jejich 

vlastnostmi.  

Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část pojednává o anatomii a fyziologii 

kosti, z čeho se kost skládá a jaké druhy kostí máme v těle, o mechanických 

vlastnostech kosti, jaké má kost meze pevnosti a moduly pruţnosti v tahu, tlaku a 

smyku, a o nemocech kosti jako je artróza, osteoporóza a Pagetova choroba. 

Dále jsou uvedeny informace o vybraných materiálech vhodných pro umělé náhrady 

kostí. Vybrané materiály jsou děleny podle jejich chemického sloţení na biologické 

materiály, kovové materiály, plastické materiály, keramické a kompozitní materiály. 

Tyto materiály jsou dále děleny na jednotlivé podskupiny podle jejich sloţení a 

vlastností. U těchto materiálů je uvedeno jejich sloţení, fyzikální vlastnosti a 

biokompatibilita tj. jejich chování v biologické tkáni. Pro doplnění a názornou ukázku 

jsou uvedeny obrázky, grafy a tabulky. 
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8. PŘÍLOHA 

 

                                                                                                                   Kolenní endoprotéza  

Ramenní endoprotézy 

Obrázek převzat z http://www.limacz.cz       

            

 

                     

                                                                                                                                       

.                                         Rtg snímek endoprotézy kyčle    

                                          http://www.orthes.cz/ 

 

Necementovaná totální endoprotéza kyčelního kloubu typ SF 2. Generace 

Obrázek převzat z http://www.beznoska.cz 

http://www.lima.cz/
http://www.orthes.cz/
http://www.beznoska.cz/
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Cementovaná symetrická náhrada kolenního kloubu 

Femorální komponenta vyrobena ze slitiny CoCrMo  

Tibiální komponenta kotvící části s dříkem vyrobené z materiálu CoCrMo a z vloţky 

tvořící kontaktní plochy vyrobené z materiál UHMWPE  

 

Cementovaná asymetrická náhrada kolenního kloubu 

Femorální komponenta je vyrobena ze slitiny CoCrMo  

Tibiální komponentu tvoří kotvící část s dříkem a odnímatelná artikulační polyetylénová 

vloţka.Všechny díly pouţité s kotvící částí jsou vyrobeny ze slitiny Ti6Al4V. 

 

 

        

 

 

 

 

 

Silikonová náhrada kloubů prstů ruky, necementovaná 

 

Totální náhrada zápěstí, necementovaná - kombinovaný titanový porézní povrch 

doplněný vrstvou hydroxyapatitu 

Obrázky převzaty z http://www.endoimplant.cz 

http://www.endoimplant.cz/

