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1. WSTĘP 
 

 Dokonany rozwój technik trójwymiarowej wizualizacji i systemów symulacji dostarczył 
nowych możliwości prowadzenia badań modelowych złożonych zagadnień 
biomechanicznych dotyczących kompleksowej oceny wpływu stosowanych zabiegów 
klinicznych na właściwości funkcjonalne organizmu. dziecka. Badania modelowe dostarczają 
nam dodatkowych informacji, których na drodze badań doświadczalnych nie jesteśmy 
w stanie wyznaczyć tj. wewnętrznego stanu naprężenia i odkształcenia kości czaszki. 
Symulacje zabiegów korekcyjnych mogą mieć istotne znaczenie w planowaniu operacji 
neurochirurgicznej. Wyniki symulacji numerycznych mogą ujawnić miejsca czaszki 
najbardziej narażone na uszkodzenia ze względu na działanie sił przekraczających 
rzeczywistą wytrzymałość kości. Dlatego sformułowane modele głowy dziecka mogą zostać 
wykorzystane do weryfikacji stosowanych w praktyce klinicznej metod kranioplastyki pod 
względem mechaniki [1]. 
 Metoda elementów skończonych (MES) jest predysponowana i często stosowana do tego 
celu. Pozwala ona na podstawie praw mechaniki wyznaczyć wewnętrzny stan obciążenia od 
sił działających na analizowany układ. Metoda elementów skończonych jest jednym 
z podstawowych narzędzi komputerowego wspomagania analiz inżynierskich o bardzo 
szerokim zakresie zastosowań. W prezentowanej pracy metoda elementów skończonych 
została użyta do modelowania głowy. Sformułowany model posłużył do symulacji korekcji 
nieprawidłowego kształtu czaszki u pacjentów z najczęściej występującymi przypadkami wad 
budowy głowy t.j. scaphocephalii, plagiocephalii i trigonocephalii. 
 
 
2. BUDOWA MODELU GŁOWY DZIECKA 
 
 Przy opracowywaniu modelu głowy dziecka zastosowano metodę elementów 
skończonych (MES) przy wykorzystaniu programu Ansys. Do przygotowania modelu głowy 
dziecka posłużyły dane uzyskane w badaniu tomografii komputerowej (TK). Ze względu na 
stosowane narzędzia oraz charakter metody MES proces modelowania głowy dziecka składał 
się z trzech etapów: 
1. Uzyskanie danych tomografii komputerowej (TK).   
2. Przetwarzanie danych TK w oprogramowaniu Mimics: segmentacja i przygotowanie 
modelu do analizy metodą elementów skończonych. 
3. Przeprowadzenie analizy MES w programie Ansys. 
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 W końcowym etapie tego procesu otrzymano 3D pełny model MES głowy dziecka 
składający się z mózgowia, czaszki oraz skóry, który przedstawiono na Rys. 1.  
 
a) b) c) 

 

 
 

Rys. 1. Modele MES struktur głowy: a) mózgowia, b) czaszki, c) skóry 
 
 Opracowany w procesie modelowania model głowy dziecka z użyciem metody elementów 
skończonych o złożonej budowie anatomicznej pozwolił na analizę wzrostu zdrowej czaszki 
i w przypadku kraniosynostozy. Sformułowany model głowy dziecka w pierwszej kolejności 
posłużył do symulacji naturalnego wzrostu głowy dziecka. Zmiany morfometryczne 
zachodzące w modelu podczas przewidywania rozwoju głowy zostały zwalidowane na 
podstawie danych antropometrycznych dzieci zdrowych. Do oceny wyników symulacji 
wykorzystano wymiary głów uzyskane podczas skanowania obejmujące m.in. długość. 
szerokość i obwód.  
 
 
3. WNIOSKI 
 
 Zastosowanie opracowanego modelu głowy dziecka w planowaniu leczenia 
kraniosynostozy u wybranych pacjentów umożliwiło przewidzieć rezultaty operacji 
oraz dokonać oceny efektów leczenia kraniosynostozy i analizy wytrzymałościowej 
podczas korekcji. Korekcję nieprawidłowego kształtu głowy wybranych pacjentów 
planowano w konsultacji z lekarzami neurochirurgami. Dla każdego przypadku 
metodę, sposób i parametry korekcji dobierano indywidualnie na podstawie 
wskaźników morfometrycznych.  
 Określone wytyczne dla zaplanowanych zabiegów korekcji deformacji czaszki 
stanowiły warunki brzegowe i dane wejściowe do symulacji numerycznych. Uzyskane 
wyniki obejmowały przemieszczenia, odkształcenie oraz naprężenie, które stanowiły 
podstawę do weryfikacji przyjętej metody leczenia. Na podstawie otrzymanych 
danych z przeprowadzonych symulacji możliwa była ocena efektów zaplanowanej 
korekcji, nie tylko pod względem wskaźników morfometrycznych, ale również 
bezpieczeństwa pacjenta. 
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