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1. WSTĘP 
 

Statystycznie w przypadku jednego na dwa tysiące noworodków występuje nieprawidłowy 
rozwój czaszki, polegający na przedwczesnym zrośnięciu się szwów czaszkowych [1]. 
Schorzenie to nazywane jest kraniosynostozą i może występować w postaci izolowanej, jak 
i złożonej, kiedy to zrośnięciu ulega więcej niż jeden szew czaszkowy. Proces leczenia 
kraniosynostozy rozpoczyna się już w pierwszych miesiącach życia pacjenta i związany jest 
przeprowadzeniem wielogodzinnej, ryzykownej operacji chirurgicznej [2]. Obecnie w celu 
poprawy efektów leczenia stosowane są nowoczesne metody wirtualnego planowania 
operacji [3], w oparciu o zdjęcia tomografii komputerowej. Połączenie współczesnej wiedzy 
i technologii inżynieryjnej z neurochirurgią, umożliwia poprawę skuteczności procesu 
leczenia kraniosynostozy, a także skrócenie czasu powrotu do zdrowia pacjenta. 

 
2. CEL BADAŃ 
 

Celem projektu było przeprowadzenie wirtualnego planowania operacji złożonej 
kraniosynostozy, z wykorzystaniem dystraktorów oraz dokonanie ilościowej oceny efektów 
leczenia. 

 
3. METODYKA BADAŃ 

 
W pracy przedstawiono przebieg przedoperacyjnego planowania korekcji kształtu czaszki 

z wykorzystaniem dystraktorów u 4-miesięcznego dziecka płci żeńskiej, ze stwierdzoną 
złożoną kraniosynostozą. Danymi wejściowymi do procesu modelowania były diagnostyczne 
zdjęcia tomograficzne główki dziecka, na podstawie których w programie Mimics 
opracowany został model 3D. Kolejno do celów symulacji zabiegu zaprojektowany został 
dystraktor (na podstawie obiektu rzeczywistego) w programie Autodesk Inventor. Po 
wysegmentowaniu modelu czaszki, zgodnie z zaleceniami lekarza ustalono prawidłowe 
usytuowanie dystraktorów oraz miejsca nacięcia na czaszce pacjentki (rys. 1). Po wykonanej 
osteotomii przeprowadzono symulacje procesu dystrakcji trwającej 20 dni (1mm/dzień),  



 
 
XIII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 142 

w celu porównania pomiarów długości przednio-tylnych czaszki oraz zestawienia ich  
z wielkością uzyskaną po wykonanym zabiegu chirurgicznym.  

 
Rys. 1. Etapy przeprowadzonej wirtualnej dystrakcji: a - model czaszki z kraniosynostozą, b - model po 

wykonanej osteotomii wraz z umiejscowionymi dystraktorami, c - model czaszki po wykonanej dystrakcji 
 
4. WYNIKI 
 

Przedoperacyjne planowanie korekcji kształtu czaszki z wykorzystaniem dystraktorów 
umożliwiło ocenę efektów przeprowadzonej wirtualnej operacji poprzez dokonanie pomiarów 
parametrów morfometrycznych czaszki zarówno przed jak i po wykonanej dystrakcji. 
Długość czaszki określona została jako odległość między dwoma charakterystycznymi 
punktami anatomicznymi: nasion (połączenie kości nosowych z czołową) oraz lambda (punkt  
przecięcia szwu węgłowego i strzałkowego). W tab.1. zestawiono wyniki przeprowadzonych 
pomiarów, z których wynika, że wykonana wirtualna korekcja spowodowała wydłużenie, 
a w związku z tym również zwiększenie objętości czaszki. Wyniki symulacji porównano 
z wynikami uzyskanymi w badaniu TK po operacji. 

 
Tab. 1. Wyniki pomiarów długości czaszki w przeprowadzonej symulacji korekcji 

 
 
 
 
 
 
5. PODSUMOWANIE 
 

W ramach badań przeprowadzono wirtualne planowanie procesu leczenia kraniosynostozy 
złożonej metodą dystrakcji. Przeprowadzona symulacja umożliwiła określenie 
prawdopodobnych efektów zabiegu, które mogą przyczyniać się do skrócenia czasu operacji, 
a w rezultacie zminimalizowania komplikacji wynikających z długotrwałego znieczulenia 
oraz utraty dużej ilości krwi. 
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