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WSPOMAGANIE DIAGNOZOWANIA STANÓW 
NIEBEZPIECZNYCH W KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA 

Z WYKORZYSTANIEM METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI 

Streszczenie. Przedmiotem pracy jest problem ułatwienia wykrywania stanów 
niebezpiecznych w układzie kostnym na przykładzie kości miednicznej 
człowieka. Rozpoznanie tych stanów we wczesnej fazie może przyczynić się do 
przeciwdziałania urazom kostnym. W artykule przedstawiono najważniejsze etapy 
zaproponowanego postępowania: począwszy od zdjęć tomograficznych 
i w wyniku kolejnych przekształceń pozyskanie informacji o badanym układzie 
kostnym. Kluczową kwestią procesu wspomagania diagnozowania sytuacji 
niebezpiecznych jest wychwycenie zależności między obrazami tomograficznymi 
a stanem wytężenia kości. 

1. WSTĘP 

Układ kostny człowieka jest narażony na liczne urazy. Najczęściej ich przyczynami są 
wszelkiego rodzaju wypadki. Jednak przyglądając się bliżej temu problemowi można 
zauważyć, że kości różnie zachowują się w sytuacjach zwiększonego obciążenia. Są 
czynniki, które zwiększają podatność kości na urazy. Są to choroby kości, które stanowią 
liczną reprezentację wśród ogólnej grupy dolegliwości dotykających ludzi. 

Kość jest żywą strukturą. Składa się w dużym stopniu z wody (około jednej trzeciej), 
białka, wapnia oraz innych składników mineralnych. W kościach magazynowane są składniki 
odżywcze, które organizm może czerpać w warunkach ich niedoboru. Do kości dochodzą 
naczynia krwionośne i połączenia nerwowe. Tkanki kostne ulegają bezustannej przebudowie 
i odnowie - z biegiem czasu następuje stopniowa wymiana części składowych. Na szczęście 
poważnych chorób kości jest niewiele, jednak zazwyczaj mają one długotrwały, przewlekły 
przebieg [3]. 

W pracy rozpatrywano problem rozpoznawania stanów niebezpiecznych na przykładzie 
osteoporozy w kości miednicznej. Jest to choroba metaboliczna kości polegająca 
na stopniowym zmniejszaniu się masy kostnej (przerzedzenie komórek kostnych). Zmiany 
osteoporotyczne prowadzą do osłabienia kości i zwiększenie jej podatności na złamania. 
Z biegiem czasu może dojść do zaburzenia funkcjonowania kości, a nawet całego organizmu 
- kość staje się osłabiona do tego stopnia, że nie jest w stanie przenosić obciążeń 
wynikających jedynie z fizjologii organizmu. W tej sytuacji może dojść do przypadkowych 
złamań, np. szyjki kości udowej. Poważnym problemem jest wykrycie osteoporozy 
w możliwie wczesnym stadium zaawansowania. Jest to trudne, ponieważ choroba przebiega 
bezobjawowo. Pierwszymi zauważalnymi oznakami choroby są bóle w okolicach kręgosłupa 
i stawu biodrowego. Niestety jest to zaawansowana faza choroby, która bezpośrednio 
poprzedza złamania [1], 
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2. METODY DIAGNOSTYCZNE 

W celu wykrycia osteoporozy przeprowadza się następujące badania profilaktyczne: 
- Absorpcjometria radiologiczna (RA), 
- Jednoenergetyczna absorpcjometria rentgenowska (SXA): 
- Dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska (DEXA), 
- Ilościowa ultrasonografia (QUS), 
- Ilościowa tomografia komputerowa (QCT). 

W pracy wykorzystano ilościową tomografię komputerową. Poniżej zamieszczono krótki opis 
tej metody. 

2.1. Ilościowa tomografia komputerowa 

Ilościowa tomografia komputerowa (QCT) jest metodą diagnostyczną wykorzystującą 
zjawisko osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego w trakcie przechodzenia przez 
prześwietlany obiekt. Metoda ta umożliwia uzyskanie obrazów badanego obiektu w wyniku 
złożenia projekcji obrazów wykonanych z różnych kierunków. Podczas badań obiekty zostają 
podzielone na indywidualne voxele. Każdy voxel scharakteryzowany jest przez 3 
współrzędne oraz barwę w skali szarości. Ilościowa tomografia różni się od standardowego 
badania tomograficznego obecnością fantomu kalibracyjnego, który jest prześwietlany 
równocześnie z badanym układem kostnym. Fantom składa się z obszarów reprezentujących 
wzorcowe gęstości kości. W oparciu o wzorcowe gęstości kości kreślona jest krzywa 
kalibracyjna. Która umożliwia wyznaczenie gęstości pozornej tkanki w dowolnym miejscu 
z dokładnością do jednego voxela [2], 

Podczas badań część promieniowania zostaje pochłonięta lub rozproszona. Pochłanianie 
promieniowania zależy od 
grubości kości oraz 
zawartości minerałów. 
Dzięki pomiarze natężenia 
promieniowania 
wyjściowego oraz natężenia 
po przejściu przez badany 
obiekt można wyznaczyć 
jego masę. Odnosząc tą 
wielkość do powierzchni 
bądź do objętości otrzymuje 
się gęstość kości wyrażoną 
w g/cm2 lub g/cm3 [4, 5]. 

Rys. 1. Krzywa kalibracyjna 
3. MODEL NUMERYCZNY 

Kolejny krok to wykorzystanie uzyskanych danych do stworzenia modelu numerycznego 
kości miednicznej. Model układu składa się z trzech zasadniczych części: 

- kości miednicy człowieka (kość korowa i kość gąbczasta), 
- endoprotezy stawu biodrowego (warstwa cementu, panewka z tworzywa sztucznego, 

panewka metalowa), 
- głowy kości udowej. 

grayvalues [HU] 
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3.1 Model podzielony na podobszary 

Rys. 2. Podobszary kości korowej 

Model został podzielony na podobszary 
o następujących początkowych zakresach 
modułu Younga: 

a) Kość korowa (Rys. 2): 
- Okolice warunków brzegowych 

(15000-15600 MPa) - kolor różowy 
- Okolice głowy kości udowej (13000-

13500 MPa) - kolor czerwony 
- Górna część kości (12000-12600 

MPa) - kolor brązowy 
- Środkowa część kości (13500-

14000MPa) - kolor żółty 
- Dolna część kości (14000-14500 

MPa) - kolor niebieski 

b)Kość gąbczasta (Rys. 3): 
• Zewnętrzna warstwa kości (2000-2600 

MPa): 
— Okolice głowy kości udowej - kolor 

niebieski 
— Pozostała część kości - kolor żółty 

• Wnętrze kości: 
— Okolice głowy kości udowej (250-

300MPa) - kolor zielony 
— Pozostała część kości (200-250 MPa) -

kolor czerwony Rys. 3. Podobszary kości gąbczastej: 
a) warstwa zewnętrzna, b) warstwa 

wewnętrzna 

W każdym z tych podobszarów 
wyznaczano wartość modułu Younga w poszczególnych elementach skończonych. Model 
charakteryzował się następującymi własnościami: 

• Każdy element skończony kości korowej i gąbczastej posiadał różne parametry 
materiałowe, 

• Stałe materiałowe były określane na podstawie: 
- Obszaru, w którym występuje element skończony, 
- Procentowego ubytku masy kostnej, 
- Parametrów materiałowych wyznaczonych dla zdrowej kości. 

Do wyznaczenia stałych materiałowych wykorzystano następujące zależności [5]: 
• Dla kości gąbczastej według koncepcji Mow i Hayes 1991: 

E = 2.195 • p 3 (1) 
• Dla kości korowej według koncepcji Weinans 2001: 

E = 4 .249 • p1 (2) 
Gdzie: 
E - moduł Younga, 
p - gęstość pozorna tkanki kostnej. 
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3.2 Model z parametrami materiałowymi określonymi na podstawie danych 
tomograficznych 
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Rys. 4. Przypisywanie danych uzyskanych z QCT do modelu numerycznego 

Drugi sposób określania własności materiałowych polega na bezpośrednim bazowaniu na 
obrazach tomograficznych. Na podstawie poszczególnych zdjęć TK określono tablice 
z wartościami modułów Younga (w oparciu o odcień szarości w pixelach). Następnie 
wszystkie tablice zostały połączone w jedną dużą macierz na bazie, której utworzono plik 
wejściowy (do programu MES), w którym każdemu elementowi skończonemu odpowiadają 
różne stałe materiałowe. 

c) 
a) 

b) • 0 

Rys. 5. Rozkłady naprężeń zredukowanych [MPa] 
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Rys.6. Rozkłady odkształceń 

4. WSPOMAGANIE DIAGNOZOWANIA STANÓW NIEBEZPIECZNYCH 

Określenie ilości 
i formatu analizowanych 

Jak już wspomniano wcześniej punktem wejściowym są obrazy z TK. Jeżeli będą dostępne 
wyniki badań tomograficznych wykonane dla pacjentów z różnym zaawansowaniem 
osteoporozy (w każdym przypadku uzyska się zestaw zdjęć przedstawiających badaną kość) 
to będzie można stworzyć swoistą bazę danych. Elementami tej bazy będą zestawy zdjęć 
tomograficznych (od poszczególnych pacjentów), a także pliki zawierające dane po 
przetworzeniu zdjęć (macierze ze skalą szarości, gęstością pozorną, modułami Younga), plik 
wejściowy do programu obliczeniowego oraz plik wynikowy. Poszczególne wielkości 
pogrupowane są w katalogach. W oparciu o porównanie wielkości charakterystycznych dla 
danej kości z odpowiednimi wielkościami dla kości zdrowej można oszacować występowanie 
stanów niebezpiecznych w badanym układzie. Może się to odbywać poprzez porównanie: 
- gęstości kości (gęstości pozornej) - ubytek masy kostnej świadczy wprost o fazie 
osteoporozy, 
- wartości modułów Younga, 
- wielkości uzyskanych z obliczeń 
wytrzymałościowych charaktery-
zujących stan wytężenia kości 
(wartości naprężeń i odkształceń). 

Ogólną zasadę działania programu 
wspomagającego rozpoznawanie 
sytuacji niebezpiecznych można 
przedstawić następująco: po 
wprowadzeniu do bazy wyników 
z przeprowadzonych badań 
profilaktycznych następuje 
przeszukiwanie bazy w celu 
znalezienia najbardziej podobnego 
zdjęcia. W następnym kroku 
analizowanym danym zostaje 
przyporządkowany model numeryczny 
i odpowiadające mu wskaźniki 
wytrzymałościowe. Jeśli nie będzie 
można postawić jednoznacznej 
diagnozy będzie możliwość powrotu 
do etapu przeszukiwania i przeglądanie 
większej ilości danych. Ostatnim 

Szukanie najbardziej 
podobnego zdjęcia z bazy 

Przypisanie całego 
modelu numerycznego 

Przeglądanie wyników 
modelu 

Powrót do przeszukiwania Diagnoza 

Rys. 7. Schemat programu wspomagającego wykrycie 
stanów niebezpiecznych w kości miednicznej 
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etapem jest diagnoza na podstawie oceny aktualnego stanu pacjenta poprzez porównanie 
danych i analizę wyników z bazy. 

5. PODSUMOWANIE 

V Przedstawiona procedura wspomaga interpretowanie zdjęć radiologicznych, co może 
przyczynić się do wcześniejszego wykrycia zmian osteoporotycznych, a w konsekwencji 
zwiększyć szanse na wyleczenie. 

> System pomaga przyporządkować zdjęcia tomograficzne do określonych stanów 
osteoporozy, co ma szczególne znaczenie w przypadkach, gdy na podstawie 
standardowych oględzin trudno jest postawić jednoznaczną diagnozę. 

> Zastosowanie QCT umożliwia uchwycenie stanów niebezpiecznych dla układu kostnego 
(gdy normalne, fizjologiczne obciążenie może spowodować złamanie kości). 

> Informacje uzyskane po przetworzeniu danych tomograficznych mogą być pomocne 
podczas badania stopnia zaawansowania osteoporozy w konkretnych przypadkach 
klinicznych. 

> Budowanie modelu numerycznego na podstawie danych radiologicznych zwiększa 
wiarygodność rezultatów uzyskanych z analiz numerycznych. 

> Przedstawione podejście umożliwia wychwycenie zmian w strukturze kości w sposób 
bardziej precyzyjny niż standardowe badanie. 

Praca jest częścią projektu N51804732/3670 finansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 
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AID OF DIAGNOSIS DANGEROUS STATE IN HUMAN PELVIC BONE 
USING METHODS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 

Summary. In the paper the issue of aid of diagnosis of the dangerous states 
in pelvic bone was raised. Detection of these states in early phase can contribute 
to counteraction of bone injuries. In the article the most important stages 
of proposed method was presented: beginning from QCT images and 
by subsequent conversions obtaining information about the X-rayed bone. The 
crucial point of the process of aid diagnosing dangerous situations in pelvic bone 
was subordinating CT images suitable the effort of the bone. 


