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1. WSTĘP 
 

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego jest współcześnie bardzo częstym  
i popularnym zabiegiem w ortopedii. Polega on na implantacji ścięgna (najczęściej 
przeszczepu autogenicznego) w miejsce zerwanego więzadła krzyżowego przedniego 
(Anterior Cruciate Ligament - ACL) w stawie kolanowym. Zabieg ten najczęściej 
przeprowadza się małoinwazyjną techniką artroskopową, dzięki czemu wykonywane są 
jedynie małe nacięcia w ciele pacjenta, pozwalające na wprowadzenie narzędzi chirurgicznych 
oraz kamery do wizualizacji pola operacji. Zabieg rekonstrukcji ACL polega na 
przeprowadzeniu ścięgna przez dwa przeciwległe kanały, utworzone – jeden w kości udowej, 
drugi w kości piszczelowej, tak aby przeszczepiane ścięgno znalazło się na miejscu zerwanego 
ACL w stawie kolanowym (Rys. 1.). Kość nie jest jednolitym materiałem, lecz składa się z 
warstw: korowej oraz gąbczastej, które bardzo różnią się własnościami tworzywowymi oraz 
regeneracyjnymi. Własności regeneracyjne odpowiadają za odbudowę tkanki kostnej w 
organizmie. Jest to jednak proces powolny i przypadkowy, zależy też od rodzaju kości oraz 
stanu zdrowia pacjenta. Aby zabieg rekonstrukcji ACL się powiódł, musi nastąpić wrośnięcie 
wstawionego ścięgna w kanały kostne, przez które zostało przeprowadzone. Tylko wtedy 
zostanie zachowana odpowiednia stabilizacja ścięgna i będzie mogło ono przejąć rolę więzadła 
krzyżowego przedniego (ACL) stabilizując staw kolanowy.  

Dlatego też zadaniem zaproponowanego implantu ma być utworzenie – w kanale kostnym 
- „rusztowania” dla wszczepionego ścięgna. Implant taki nie tylko ma precyzyjnie zakotwiczyć 
ścięgno w kanale, ale przede wszystkim - dzięki bioresorbowalnym własnościom docelowego 
tworzywa - przyspieszyć wrastanie się tkanki kostnej w przeszczepione ścięgno. 

Innowacyjny pomysł zastosowania bioresorbowalnych implantów w rekonstrukcji więzadła 
krzyżowego przedniego został opatentowany przez dra hab. n. med. K. Ficka [1],  
a rozwijany jest przez autorów artykułu.  

Problem dotyczy realizacji procesów: modelowania postaci implantów (osobna postać dla 
kości udowej i piszczelowej), optymalizacji wielokryterialnej ich postaci geometrycznych, 
analizy wytrzymałościowej oraz perfuzji krwi przez implant. 
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Rys. 1. Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego [2] 

 
2. MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA IMPLANTU ORTOPEDYCZNEGO 
 

Implant, który ma spełniać rolę rusztowania dla wstawionego ścięgna, musi posiadać 
jednoznacznie określoną postać geometryczną. Wymiary gabarytowe, takie jak: długość oraz 
średnice muszą być dopasowane do anatomicznej budowy pacjenta; średnica zewnętrzna 
implantu musi być ściśle związane również z instrumentarium chirurgicznym, którym 
wykonywane są otwory w kościach pacjenta. Natomiast profil i wymiary kanału 
wewnętrznego implantu powinny odpowiadać wielkości przeszczepu ścięgna przygotowanego 
do implantacji (często jest ono wielokrotnie złożone). Te dane można traktować, jako 
wartości brzegowe. Natomiast pozostałe parametry implantu, takie jak: kształty i liczba 
otworów bocznych mogą być traktowane, jako zmienne podlegające optymalizacji. 

Ze względu na wielość zmiennych decyzyjnych nie jest możliwe opracowanie optymalnego 
rozwiązania postaci geometrycznej implantu bez przeprowadzenia odpowiednich badań 
podstawowych. 

Postać geometryczna takiego implantu powinna spełniać dwa zasadnicze (raczej 
przeciwstawne sobie) kryteria. Pierwsze to kryterium wytrzymałościowe (implant taki 
powinien przenosić naprężenia działające w główkach kości oraz nie pękać podczas 
implantacji w nim ścięgna). Drugie, najprawdopodobniej ważniejsze, to kryterium 
uwzględniające perfuzję krwi i innych płynów ustrojowych przez implant, niezbędnych do 
prawidłowej regeneracji tkanki kostnej. 

Ze względu na to, że brak obecnie modeli analitycznych opisujących przedmiot 
optymalizacji, nie będzie możliwe wykorzystanie klasycznych metod optymalizacji 
wielokryterialnej, dlatego zdecydowano się na wykorzystanie metod heurystycznych. Planuje 
się zastosowanie metody optymalizacji immunologicznej. 
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