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Streszczenie. W wyniku procesu oddychania na mostek działają du e siły. Są one związane 
przede wszystkim z napełnianiem i usuwaniem części powietrza z płuc. Ruchy klatki 
piersiowej w rytm procesu wymiany gazowej wpływają znacząco na przebieg osteosyntezy 
mostka, a w szczególności na powstawanie ewentualnych powikłań po chirurgicznym cięciu 

czy złamaniu mostka. W ramach zabiegów torako- i kardiochirurgicznych preferowaną 
metodą otwarcia klatki piersiowej, umo liwiającą przeprowadzenie operacji z dostępu 
przedniego jest sternotomia pośrodkowa. Sternotomia jest zabiegiem polegającym na 
podłu nym przecięciu mostka. Po zakończeniu właściwej operacji łączy się dwie połówki 
mostka. Najczęściej do zapewnienia optymalnych warunków procesu przywracania ciągłości 
mostka stosuje się nici chirurgiczne. Ten sposób stabilizacji wią e się jednak z pewnym 
ryzykiem wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Wskazane jest więc zespalanie połówek 
mostka innymi systemami lub wzmocnionymi technikami zszycia mostka (np. zwiększając 
liczbę zakładanych pętli). U pacjentów podwy szonego ryzyka, do których zalicza się m.in. 
pacjentów otyłych,  cukrzycą, z osteoporozą czy nawet nałogowych palaczy, szczególnie 
podkreśla się wpływ doboru metody pierwotnego i wtórnego zespolenia mostka na przebieg 

osteosyntezy. Z tego względu przeprowadza się badania biomechaniczne, w ramach 
poszukiwania alternatywnych, korzystniejszych rozwiązań charakteryzujących się 
stosunkowo niską siłą nacisku na tkankę kostną mostka i wysoką stabilnością zespolenia, 
która jest czynnikiem decydującym o powodzeniu liczenia. W niniejszej pracy została 
poruszona problematyka związana ze zespoleniem mostka po sternotomii pośrodkowej. 
Analizie biomechanicznej poddano standardową technikę zszycia mostka oraz alternatywne 

systemy stabilizacji. Trójwymiarowy model geometryczny został opracowany w środowisku 
Mimics na podstawie sekwencji zdjęć tomografii komputerowej 50-letniego mę czyzny. W 
programie dokonano segmentacji struktur kostnych klatki piersiowej w oparciu o skalę 
szarości Hounsfielda oraz ich edycji. Model składał się z mostka, eber, chrząstek 
między ebrowych, kręgów i krą ków międzykręgowych. Wybrane systemy zespoleń mostka 
zamodelowano przy pomocy oprogramowania Autodesk Inventor Professional. W programie 

tym wykonano równie  podłu nego przecięcia mostka wzdłu  linii pośrodkowej. W celu 
oceny stanu naprę eń panujących w klatce piersiowej po całkowitej sternotomii dokonano 
dyskretyzacji, a następnie analizy numerycznej metodą elementów skończonych w 



 

 

 

 

 

środowisku ANSYS Workbench. Przeprowadzone symulacje pozwoliły ocenić, które z 
dostępnych rozwiązań są najkorzystniejsze dla pacjentów. 
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