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1. WSTĘP 

  
Obecne modele matematyczne przebudowy tkanki kostnej stosowane są w celu modelowania 
zmiany gęstości kości w obrębie implantów, najczęściej stomatologicznych. Wśród nich 
niewiele skupia się na resorpcji kości wywołanej przeciążeniem. Zdecydowanie brak jest 
takich opracowań w stosunku do kostniny, która również jest tkanką kostną. Celem pracy jest 
zaproponowanie modelu matematycznego opisującego stymulowaną naprężeniowo zmianę 
gęstości kostniny tworzącej się w procesie zrostu. 
 

  
2. MODEL 

  
Zaproponowany model uwzględnia możliwe stany przebudowy tkanki kostnej: resorpcję 
wywołaną niedociążeniem, równowagę tzw. 'martwą strefę', rozbudowę kości (wzrost 
gęstości) oraz resorpcję wywołaną przeciążeniem. Jako stymulator ψ przebudowy tkanki 
kostnej przyjęto wartość gęstości energii odkształcenia sprężystego odniesionej do gęstości  
tkanki kostnej [J/g]. Początkowy moduł Younga kostniny przyjęto na poziomie 2 [MPa] co 
odpowiada gęstości równej 0,08 [g/cm3]. Prędkość zmiany gęstości założono jako: 
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gdzie B, Kmin, Kmax, Kover - przyjęte stałe literaturowe. 
 
Efektywność modelu zilustrowano na przykładzie prostokątnego przekroju o wymiarach 
50x100 [mm] obciążonego momentem zginającym (Mg) oraz siłą tnącą (T). Taki złożony 
stan naprężenia pozwolił na sterowanie wartością gęstości energii odkształcenia na całej 
wysokości przekroju i obrazuje możliwą niejednorodność materiału. Numeryczne całkowanie 
po czasie przeprowadzono metodą 'forward Euler': 
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Rysunek 1. Wartości modułu Younga w kolejnych krokach czasowych na całej wysokości przekroju (z) 
przy optymalnym sterowaniu momentem (Mg) i siłą (T) 

  
3. WNIOSKI 
 
Zaproponowany nowy model pozwala na przewidywanie przebudowy w czasie gęstości  
(i modułu sprężystości) tkanki kostnej w zależności od przyłożonego obciążenia. Daje 
również możliwość sterowania tym obciążeniem w celu uzyskania optymalnego, bliskiego 
jednorodnemu rozkładu gęstości kostniny. Analiza przyjętego modelu wykazuje, że 
uzyskanie odpowiednio wysokiej wartości modułu sprężystości kostniny możliwe jest tylko 
pod warunkiem zmiennych w czasie parametrów obciążenia. Stałe wartości obciążeń 
(nominalnych naprężeń) prowadzą do asymptotycznego ustalenia wartości modułu 
sprężystości. 

 
 

LITERATURA 
  

[1] Li J., Li H., Shi L. et al., A mathematical model for simulating the bone remodeling 
process under mechanical stimulus, Dental Materials, 23, 2007, 1073-1078 

[2] Lin CL., Lin YH., Chang SH., Multi-factorial analysis of variables influencing the bone 
loss of an implant placed in the maxilla: Prediction using FEA and SED bone remodeling, 
Journal of Biomechanics, 43, 2010, 655-651 

[3] Mellal A., Wiskott H.W.A., Botsis J., Scherrer S.S., Belser U.C., Stimulating effect of 
implant loading on surrounding bone. Comparison of three numerical models and 
validation by in vivo data. Clin. Oral Implant. Res., 15, 2004, 239-248 

[4] Wang C., Li Q., McClean C., Fan Y., Numerical simulation of dental bone remodeling 
induced by implant-supported fixed partial denture with or without cantilever extension, 
Int. J. Numer. Meth. Biomed. Engng., 29, 2013, 1134-1147 

    
 

 


