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MODELOWANIE WPŁYWU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ NA 
STRUKTURĘ BELECZKOWĄ KOŚCI W PROKSYMALNEJ CZĘŚCI 

KOŚCI UDOWEJ 
 

MODELLING THE IMPACT OF OSTEOARTHRITIS ON THE 
STRUCTURE OF TRABECULAR BONE IN THE PROXIMAL FEMUR 
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1. WSTĘP 

  
 Osteoartroza (OA) jest chorobą która dotyczy ponad 135 milionów ludzi na całym świecie. 
Charakteryzuje ją skomplikowany przebieg oraz brak jednoznacznie określonych przyczyn 
powstawania. Zmiany zwyrodnieniowe mogą występować w obrębie stawu kolanowego 
(gonartroza), stawu biodrowego (koksartroza), kręgosłupa (spondyloartroza). Według 
Keuttnera i Goldberga OA sklasyfikowano jako zespół objawów chorobowych 
o zróżnicowanej, nie do końca poznanej etiologii, obserwowanych w całym stawie - 
wszystkich współtworzących go tkankach [1]. Według Outerbridge OA postęp choroby 
podzielono na cztery etapy. W pierwszych etapach dochodzi do rozmięknienia, a następnie 
popękania chrząstki stawowej. Uszkodzona chrząstka zanika, co w konsekwencji prowadzi do 
całkowitego odsłonięcia powierzchni kostnej [3]. Postępujący zanik tkanki chrzęstnej 
powoduje zmianę wartości sił działających w stawie oraz zmianę geometrii kości. Celem pracy 
jest ocena wpływu zmian geometrii głowy kości udowej w obrębie nasady bliższej na strukturę 
i gęstość kości gąbczastej. 

 
 

2. MATERIAŁ I METODA 
 

Na podstawie symulacji numerycznych przeprowadzono analizę zmian struktury tkanki 
kostnej gąbczastej w obrębie nasady bliższej kości udowej człowieka w kolejnych stadiach 
OA. Bazując na zdjęciach RTG opracowano 5 płaskich modeli odwzorowujących geometrię 
kości udowej w kolejnych stadiach rozwoju zmian zwyrodnieniowych: model kości 
prawidłowej (st0), 3 stadia pośrednie (st1-st3) oraz typową postać deformacji kości udowej 
w rozwiniętej postaci OA (st4). Obciążenia zadane w kolejnych etapach rozwoju OA przyjęto 
na podstawie danych literaturowych dla przypadku stania na jednej nodze [2]. 
Przeprowadzono procedurę symulacyjną określającą geometrię poszczególnych beleczek 
kostnych i ich gęstość. Procedura wykorzystuje dwa modele przebudowy tkanki kostnej: 
model Tsubota (architektura struktury beleczkowej) i model Cartera (gęstość beleczek 
kostnych). Obliczenia przeprowadzono w programie ANSYS. 
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3. WYNIKI 
 
Otrzymano wartości gęstości tkanki kostnej i układ beleczek kostnych w kolejnych stadiach 

OA. Pokazano powstające zmiany w strukturze gąbczastej w obrębie głowy kości udowej 
w zależności od stadium choroby (Rysunek 1). Przeanalizowano rozkład beleczek kostnych 
w modelach numerycznych oraz preparatach naturalnych. Struktura tkanki kostnej gąbczastej 
tworzy charakterystyczne łuki przystosowane do przenoszenia fizjologicznych obciążeń.  W 
kolejnych stadiach rozwoju OA zaobserwowano ogniska podpowierzchniowego  rozrzedzenia 
struktury beleczek kostnych. Jak wynika z literatury, w efekcie uszkodzenia tkanki chrzęstnej 
dochodzi do odsłonięcia kości korowej i powstania mikropęknięć w jej obrębie. Przez te 
mikropęknięcia dochodzi do penetracji płynu synowialnego, który oddziałując na rozrzedzoną 
tkankę gąbczastą generuje powstawanie cyst charakterystycznych dla OA.  
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Rysunek 1. Rozkład gęstości i struktury tkanki kostnej gąbczastej w kolejnych stadiach OA 

 
  
4. PODSUMOWANIE 

 
W pracy w oryginalny sposób zaprezentowano wyniki poprzez połączenie dwóch metod 

przebudowy tkanki kostnej gąbczastej. Pokazano wpływ zmian geometrii nasady na rozkład 
beleczek kostnych w chorobie zwyrodnieniowej. Zaobserwowane mechanizmy rozwoju 
choroby w obrębie struktury kostnej, zarówno w modelach numerycznych jak i preparatach 
naturalnych, pokazują istotny wpływ zmian związanych ze zmianą geometrii kości na 
przebudowę struktury wewnętrznej. Uzyskane wyniki potwierdzają istotny wpływ 
mikropęknięć, powstających podchrzęstnie w trakcie rozwoju choroby, na przebudowę 
struktury wewnętrznej kości.  
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