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Reziumė 

Disertacijoje pateikiamas osteoporozės paţeisto juosmens stuburo slankstelio L1 

modeliavimas. Sudaromas trimatis skaitinis modelis pagal paciento specifinę 

anatominę geometriją, kuri gauta iš apdorotų medicinos vaizdų.  
Disertacijoje pateikiami skaitiniai stiprumo tyrimai, siekiant ištirti erdvinį 

įtemptąjį modelio būvį esant įvairiems osteoporozės poţymiams. Įvertinami 

tokie svarbūs kaulinio audinio parametrai, kaip tankis, trabekulinio audinio 
porėtumas, kortikalinio audinio storis, taip pat audinių anizotropija ir 

tarpslankstelinių diskų įtaka. Trabekulinio audinio mechaninės savybės 

susiejamos su kaulo mineralinio tankio ir trabekulinio kaulo skalės rodikliais.  

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos 
literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei septyni priedai. 

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, 

aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uţdaviniai, tyrimų 
metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, 

ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus 

paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. 

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame apţvelgiamos 
osteoporozės medicininės ir mechaninės problemos interpretacijos, keliami 

medicinos diagnostikos trūkumai, taip pat slankstelių skaitinių modelių 

sudarymo, mechaninių savybių ir stiprumo kriterijų taikymo aspektai. Skyriaus 
pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uţdaviniai. 

Antrajame skyriuje pateikta osteoporozės paţeisto slankstelio tyrimo 

metodika bei paciento specifinių modelių sudarymo būdai.  Kaulinis audinys 
traktuojamas kaip kontinuali struktūra su tampriai plastiškomis savybėmis. 

Suformuluojami erdviniai uţdaviniai. Taikant Monte Karlo metodą, nagrinėjama 

slankstelio lūţio rizika: nustatoma koreliacija tarp įtempių, apkrovos ir 

osteoporozės lygio, kurį nusako porėtumo dydis. 
Trečiajame skyriuje pateikiami parametrinių tyrimų skaitiniai rezultatai. 

Lyginamos statinė ir dinaminė analizės. Be to, pateikiamas geometrinio modelio 

patvirtinimas ir lūţio rizikos skaičiavimo interpretavimas. Skyriaus pabaigoje 
pateikiamos išvados. 

Disertacijos tema paskelbti aštuoni straipsniai: du – straipsnių rinkiniuose, 

įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, du – straipsnių 
rinkiniuose, įtrauktuose į Scopus duomenų bazę, du – kitų tarptautinių duomenų 

bazių leidiniuose, du – recenzuojamuose tarptautinių konferencijų straipsnių 

rinkiniuose. Disertacijos tema perskaityti aštuoni pranešimai Lietuvos ir kitų 

šalių konferencijose. 
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Abstract 

The dissertation presents the numerical modelling of lumbar vertebrae L1 is 

performed and finite element method is employed. The 3D model has 

anatomical geometry which is developed using medical images. 
In order to define the effect of osteoporosis the static and dynamic problems 

were formulated. The numerical calculations were performed in aim to figure the 

stressed state of model in case of physiological loads. Such parameters as tissue 
apparent density, porosity the thickness of cortical shell, tissue anisotropy were 

verified. The intervertebral disks were involved in research as well. The 

mechanical properties of bone tissue were bounded with bone mineral density 

and trabecular bone score ratios.  
The dissertation includes introduction, 3 chapters, general conclusions, 

references and 7 annexes.  

The introduction reveals the investigated problem, importance of the thesis 
and the object of research and describes the purpose and tasks of the paper, 

research methodology, novelty, the practical significance of results examined in 

the paper and defended statements. The introduction ends in presenting the 

author‟s publications on the subject of the dissertation, offering the material of 
made presentations in conferences and defining the structure of the dissertation.  

Chapter 1 revises used literature. The analysis of disadvantages of modern 

medical diagnostics is presented and the review of numerical bone models and 
mechanical properties is submitted too. At the end of the chapter, conclusions 

are drawn and the tasks for the dissertation are reconsidered. 

Chapter 2 is focused on theoretical investigation of continuous and 
trabecular vertebrae model respectively. Bone tissue is modelled as elastoplastic 

continuum. The finite element method is applied for equation solving during 

static and dynamic analysis. The statistical Monte-Carlo method is used in order 

to verify the fracture risk. The correlation between such factors as stress, load 
and BV/TV ratio is obtained. 

Chapter 3 presents the numerical results of performed parametric study, 

showing the relation between von Mises stress, external load and the level of 
osteoporosis, which is strongly bounded with porosity level. Also, the validation 

of the model is perfomed and the numerical results are depicted and discussed. 

Finally, the discussion results and conclusions are submitted. 
8 articles focusing on the subject of the discussed dissertation are published: 

two articles – in the Clarivate Analytics Web of Science data base, two articles – 

in the Scopus data base, two – in conference materials and two articles – in the 

journals quoted by other international data bases. 8 presentations on the subject 
have been given in conferences at national and international level. 
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Ţymėjimai 

Simboliai 

[C] – slopinimo matrica; 

[K] – standumo matrica; 

[M] – masių matrica; 

{F} – vidinių jėgų vektorius; 

{R} – apkrovos vektorius; 

{U} – poslinkių vektorius; 

Ci – tamprumo konstantų tenzorius; 

dh – horizontalių trabekulių skersmuo; 

dv – vertikalių trabekulių skersmuo; 

E – medţiagos tamprumo modulis; 

Fi – medţiagos konstantų tenzorius; 

Fij – antro rango medţiagos konstantų tenzorius; 

lh – horizontalių trabekulių ilgis; 

lv – vertikalių trabekulių ilgis; 

n – eksponentė; 

p – išorinė apkrova; 

P – porų santykinis tūris; 
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Prf  – lūţio tikimybė; 

Vf  – kaulo uţimamo tūrio dalis; 

wCT – Hounsfildo skaičiai; 

α – takumo ribos poslinkis; 

β – BV/TV; 

δ – kortikalinio audinio storis; 

ε – deformacija; 

ν – Puasono koeficientas; 

ρtikr – atspindėta paskutiniame ţingsnyje simplekso viršūnė; 

ρvid – atspindėta paskutiniame ţingsnyje simplekso viršūnė; 

ζc – stiprumo riba esant gniuţdymui; 

ζi – svarbiausieji įtempiai; 

ζY – takumo riba; 

ζt – stiprumo riba esant tempimui. 

Santrumpos 

BEM – baigtinių elementų metodas; 

BV/TV – santykis tarp kaulo audinio uţimamo tūrio ir viso kaulo uţimamo tūrio (angl. 
bone volume/total volume); 

KMT – kaulo mineralinis tankis (angl. bone mineral density, BMD); 

TKS – trabekulinio kaulo skalė (angl. trabecular bone score, TBS); 

μCT – mikro-kompiuterinė tomografija. 
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

Osteoporozė – kaulų liga, pasiţyminti kaulinio audinio tankio maţėjimu, taip pat 

mikrostruktūros retėjimu, padidinančiu lūţių ir plyšių atsiradimo riziką. 

Osteoporozė paveikia daugiau nei 200 mln. ţmonių visame pasaulyje. Dėl 
osteoporozės poveikio JAV kasmet uţfiksuojama 1,5 mln. lūţių atvejų, o 

Lietuvoje, Nacionalinio osteoporozės centro duomenimis, šia liga serga apie 

25 tūkst. ţmonių. Gydymo išlaidos visame pasaulyje sudaro apie 10 mlrd. 
dolerių kasmet. Osteoporozė paveikia visą griaučių sistemą, bet daţniausiai 

lūţiai įvyksta stuburo juosmeninėje dalyje. Stuburo lūţiai padidina mirties 

riziką. Mirtingumo rodiklis pirmais metais po lūţio sudaro 28 %, po penkerių 

metų po lūţio – 72 %. Osteoporozės poveikis sukelia skausmus (nors pradinėje 
ligos stadijoje jie nėra jaučiami), ribotą judrumą, padidėjusį sergamumą. 

Šiuolaikiniai osteoporozės diagnostikos metodai remiasi mineralinio tankio 

arba porėtumo lygio matavimais, tačiau šių metodų patikimumas yra aukštesnis 
tik tada, kai jie taikomi kartu. Be to, šie metodai neįvertina kortikalinio audinio 

storio, ribinės išorinės apkrovos ir silpniausio kaulo ruoţo.  

Būtina pabrėţti informacijos stoką apie kaulinio audinio stiprumą esant 
osteoporozės ir išorinių apkrovų poveikiui. Šis tyrimas leis praplėsti ţinias apie 

mechaninę kaulo elgseną esant skirtingoms apkrovoms, kai yra skirtingi 



2 ĮVADAS 

 

osteoporozės poţymiai: sumaţėjęs kortikalinio audinio storis, tankis ir padidėjęs 

porėtumas. 

Darbo aktualumas 

Kaulinio audinio modeliavimas ir jo savybių nustatymas yra auganti ir sparčiai 

tobulėjanti mechanikos mokslo kryptis. Intensyvus skaičiuojamosios 
mechanikos tobulinimas leidţia išsamiai įvertinti kaulinio audinio struktūros 

ypatybes, ištirti jo mechaninį elgesį ir panaudoti modeliavimo rezultatus 

biomedicinos tikslams. Atsiţvelgiant į mokslo vystymosi tendencijas, galima 
teigti, kad biologinių audinių modeliavimas mechaniniu poţiūriu yra perspektyvi 

sritis, nes tyrimai nu-kreipti į ţmogaus galimybių atstatymo tikslus. Be to, 

mechaninių savybių įvertinimas galėtų papildyti osteoporozės diagnostikos 

duomenis, nes minėta liga turi tiesioginę įtaką tamprumo modulio bei stiprumo 
ribos pokyčiui. 

Disertacijos rezultatai yra svarbūs medicinos poţiūriu, nes darbas gali būti 

ypač aktualus osteoporozės diagnostikai. Pastaruoju metu dėl įvairių prieţasčių 
intensyviai plinta kaulinio audinio degeneratyviosios ligos, kurios turi įtakos 

ligonio darbingumui ir gali tapti neįgalumo prieţastimi. Svarbus yra gydymo 

procesas, kurio efektyvumas labai priklauso nuo tinkamos ir tikslios 
diagnostikos. Tinkama diagnostika lemia efektyvesnį gydymo proceso 

sudarymą, kuris savo ruoţtu uţtikrina greitesnį ţmogaus integravimą į normalų, 

visapusišką gyvenimą, kokybišką darbingumo susigrąţinimą ir galimybę grįţti į 

savo profesinę sritį.  

Tyrimų objektas 

Darbo tyrimų objektas – osteoporozės paveiktas pirmas juosmens stuburo 

slankstelis (toliau – slankstelis L1), pasiţymintis sudėtinga geometrine forma ir 

nehomogeniškumu. Tyrimų objekto parinkimas grindţiamas tuo, kad slankstelis 
L1 priklauso osteoporozės labiausiai paţeidţiamai stuburo juosmens daliai ir 

atlaiko apie 60 % viso kūno apkrovos. 

Darbo tikslas 

Pasiūlyti degraduoto stuburo juosmens slankstelio lūţio rizikos įvertinimo būdą, 

paremtą skaitinio modelio parametrinio tyrimo rezultatais.  



ĮVADAS 3 

 

Darbo uţdaviniai 

Darbo tikslui pasiekti darbe reikia spręsti šiuos uţdavinius: 

1. Sudaryti skaitinį stuburo juosmens dalies slankstelio L1 modelį, 

atspindintį specifinius paciento duomenis, apimančius natūralią 

geometrinę formą ir mechanines savybes. 

2. Skaitiniu tyrimu ištirti įtemptąjį kaulo būvį keičiant apkrovas bei 

osteoporozės sukeltus veiksnius: kortikalinio audinio storį, 

trabekulinio audinio porėtumą ir tamprumo modulį.  

3. Palyginti kortikalinio kaulo įtempių rodiklius, apskaičiuotus statinės 

ir dinaminės analizės metu. 

4. Patvirtinti parinkto programinio paketo skaitinių skaičiavimų 

tinkamumą, lyginant skaitinio tyrimo ir 3D spausdinto modelio 
apkrovimo rezultatus. 

5. Monte Karlo metodu nustatyti osteoporozės paţeisto slankstelio lūţio 

riziką esant įvairioms apkrovos reikšmėms. 

Tyrimų metodika 

Darbe pateikiama literatūros analizė, apimanti osteoporozės diagnostikos 

metodų ir kaulo skaitnių modelių apţvalgą. Toliau pateikiami medicinos vaizdai 

skaitiniam kaulo modeliui sudaryti. Sudarytam erdviniam stuburo juosmens 

slankstelio modeliui taikomi skaičiuojamosios mechanikos metodai, siekiant 
ištirti jo įtemptąjį būvį esant skirtingoms apkrovoms ir įvairiems osteoporozės 

poveikiams: sumaţėjusiam kortikalinio audinio sluoksnio storiui bei trabekulinio 

audinio tankiui ir porėtumui. Taikant Monte Karlo statistinį metodą apdorojami 
skaitiniai rezultatai ir nustatoma slankstelio lūţio rizika. 

Darbo mokslinis naujumas 

Rengiant disertaciją buvo gauti šie mechanikos inţinerijos mokslui nauji rezul-

tatai: 

1. Pasiūlytas slankstelio L1 geometrijos modelis, atspindintis 
trabekulinio audinio porėtumo (BV/TV) ir trabekulinio kaulo skalės 

(TKS) reikšmes. 
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2. Sukurtas teorinis modelis, leidţiantis įvertinti tampriai plastišką 

kaulinio audinio elgseną bei specifinius paciento parametrus. 

3. Įvertinta kortikalinio audinio storio, tankio ir trabekulinio audinio 

porėtumo įtaka osteoporozės paţeisto slankstelio stiprumui esant 
statinėms ir dinaminėms apkrovoms. 

4. Pasiūlyta nauja metodika lūţio rizikai skaičiuoti esant kaulo 

degradacijai. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Tyrimų rezultatai galėtų būti naudingi medicinos diagnostikos specialistams 

kaulo stiprumui bei stiprumo atsargai įvertinti. Be to, rezultatai parodo 

mechaniškai silpniausią kaulo sritį, o tai leidţia kokybiškai naujai suplanuoti 

gydymo priemones ir metodus. Sukurtas modelis taip pat gali būti pritaikytas 
priešoperaciniams tikslams, chirurginei intervencijai pasirengti. 

Ginamieji teiginiai 

1. Dinaminės jėgos poveikis turi būti įvertintas slankstelio ribinei 

apkrovai nustatyti. 

2. Kortikalinio audinio storis yra svarbiausias parametras osteoporozės 

diagnostikai vertinti. 

3. Mechaniniai stuburo slankstelio modeliai gali būti taikomi 

slankstelio lūţio rizikai įvertinti. 

Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema paskelbti aštuoni straipsniai: du – straipsnių rinkiniuose, 

įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę (Chabarova 

et al. 2017; Maknickas et al. 2019), du – straipsnių rinkiniuose, įtrauktuose į 
Scopus duomenų bazę (Ardatov et al. 2017; Maknickas et al. 2017), du – kitų 

tarptautinių duomenų bazių leidiniuose (Kačianauskas, Ardatov 2013, Ardatov 

et al. 2015), du – recenzuojamuose tarptautinių konferencijų straipsnių 

rinkiniuose (Ardatov et al. 2014; Ardatov et al. 2016).  
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Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti aštuoniose mokslinėse 

konferencijose Lietuvoje ir uţsienyje:  

− Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų 

tarpdalykiniai tyrimai“ 2014 m. Vilniuje; 
− Jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – sveikatai“ 2004, 

2014 m. Kaune; 

− Tarptautinėje konferencijoje „Mechanika‟2014“ 2014 m., Kaune. 
− Tarptautinėje konferencijoje „Supplement: ASBMR annual meeting“ 

2014 m., Hjustone; 

− Tarptautinėje konferencijoje „3rd Polish Congress of Mechanics and 
21st Computer Methods in Mechanics“ 2015 m. Gdanske; 

− Tarptautinėje konferencijoje „40th International solid mechanics 

conference (SOLMECH 2016)“ 2016 m., Varšuvoje (2 pranešimai); 

− Tarptautinėje konferencijoje „43rd Annual European Calcified Tissue 
Society Congress“ 2016 m., Romoje; 

− Tarptautinėje konferencijoje „World Congress on Osteoporosis, 

Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases“ 2016 m., Malagoje. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados ir septyni priedai. 

Darbo apimtis – 105 puslapiai, neskaitant priedų, tekste yra 20 numeruotų 

formulių, 65 paveikslai ir 13 lentelių. Rašant disertaciją buvo panaudotas 91 

literatūros šaltinis. 
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1 
Šiuolaikinių skaitinių kaulo  

modelių apţvalga 

Atsiţvelgiant į tai, kad šiame darbe sprendţiamos mechanikos ir medicinos 

mokslo problemos, turi būti išanalizuoti tokie aspektai, kaip osteoporozės 
problematika, jos diagnostikos metodai, kaulinio audinio modeliavimo būdai, 

ypatingą dėmesį skiriant skaitiniams modeliams ir jų mechaninėms savybėms.  

Šio skyriaus medţiaga paskelbta aštuoniose autoriaus mokslinių 
publikacijose: Kačianauskas, Ardatov (2013); Ardatov et al. (2014); Ardatov 

et al. (2016); Ardatov et al. (2015); Ardatov et al. (2017); Maknickas et al. 

(2017); Chabarova et al. (2017); Maknickas et al. (2019). 

1.1. Osteoporozės diagnostikos būdų apţvalga 

Osteoporozė – kaulų liga, pasiţyminti kaulinio audinio tankio maţėjimu, taip pat 
mikrostruktūros retėjimu, padidinančiu lūţių ir plyšių atsiradimo riziką (Kanis, 

Johnell et al. 2000). Osteoporozė paveikia daugiau nei 200 milijonų ţmonių 

visame pasaulyje (Lin, Lane 2004). Dėl osteoporozės poveikio JAV yra kasmet 
uţfiksuojama 1,5 milijono lūţių atvejų (Riggs, Melton 1995). Gydymo išlaidos 

sudaro apie 10 mlrd. dolerių kasmet visame pasaulyje (Borah et al. 2001). 
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Osteoporozė paveikia visą griaučių sistemą, bet daţniausiai lūţiai įvyksta 

stuburo juosmeninėje dalyje (Nevitt et al. 1999). Stuburo lūţiai padidina mirties 

riziką. Mirtingumo rodiklis pirmais metais po lūţio sudaro 28 %, po penkerių 

metų po lūţio – 72 % (Johnell et al. 2004). Osteoporozės poveikis sukelia 
skausmus (nors pradinėje ligos stadijoje jie nėra jaučiami), ribotą judrumą, 

padidėjusį sergamumą (Singer et al. 1995; Bono, Einhorn 2003). 

Didţiausi pokyčiai įvyksta trabekulių architektūroje. Literatūroje minima, 
kad, esant kaulo degradacijos procesams, hipertrofuoja vertikaliosios sijos, taip 

palaikydamos jų stiprumą, tuo tarpu horizontalios sijos plonėja.  

Vidutinis trabekulių storis su amţiumi maţėja. Senstant plokštelių formos 
(ang. plate-like) trabekulės transformuojasi į vamzdinės formos (ang. rod-like) 

trabekules, o tai savo ruoţtu maţina kaulo stiprumą (1.1 pav.)  

 

 

1.1 pav. Trabekulinis audinys: a) plokštelių formos struktūra;  

b) vamzdinės formos struktūra (Borah et al. 2001) 

Fig. 1.1. Trabecular network: a) plate-like structure of trabecular bone;  

b) rod-like structure (Borah et al. 2001) 

Trabekulių tarpų didėjimas senstant priklauso nuo trabekulių skaičiaus 

maţėjimo. Pasiekus devyniasdešimt metų bus prarasta viena iš keturių 

horizontalių ir viena iš vienuolikos vertikalių trabekulių (Wegrzyn et al. 2010). 
Senstant plonėja tiek horizontaliosios, tiek vertikaliosios trabekulės. Dėl to, kad 

vertikaliosios yra storesnės uţ horizontaliąsias, jos lėčiau sunyksta (1.2 pav.) 

(Keaveny, Yeh 2002).  

Osteoporozė diagnozuojama taikant radiometrinius ir echometrinius 
metodus (Kanis, Johnell et al. 2000; Blake, Fogelman 2007; Engelke, Gluer 

2006; Gluer, Lu, Engelke 2006; Johnell, O.; Kanis, J.A.; Oden, A; et al. 2005).  

Kaulo būsenai įvertinti taikomi KMT (angl.  BMD, bone mineral density) ir 
TKS (angl. TBS, trabecular bone score) matavimai (Pothuaud et al. 2008; Hans 

et al. 2011). Pirmas kriterijus atspindi kalcio koncentraciją, o TKS skalė 

naudojama porėtumo dydţiui nustatyti. 
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Kaulo KMT reikšmės yra susijusios su kaulo audinio tankiu, kurio vertės 

svyruoja nuo 0,1 g/cm
3
 (osteoporozė)

 
iki 0,3 g/cm

3
 (sveiko kaulinio audinio 

rodiklis).
  

TKS skalė taiko santykinius vienetus, kurios reikšmės gali svyruoti nuo 0,9 
iki 1,6 (esant 1,2 reikšmei, prasideda osteoporozė, o vertė, lygi 1,4, rodo esant 

sveiką kaulą). Norint gauti patikimą informaciją apie osteoporozės lygį, šie 

matavimai turi būti atliekami kartu. Tokį teiginį patvirtina Colombo et al. 
(2019), kuris savo darbe išvedė pagrįstą baigtinių elementų sąryšį tarp KMT ir 

TKS, skirtą kaulo kokybei įvertinti. 

Pastaruoju metu, vadovaujant Pasaulio sveikatos organizacijai ir 
Tarptautiniam osteoporozės fondui, daugelyje šalių vyksta bendros sistemos, 

leidţiančios įvertinti individualią lūţių tikimybę per 10 metų (angl. FRAX, 

Fracture risk assessment tool), pritaikymas atskiroms šalims, priklausomai nuo 

jų geografinės padėties, socialinės ir ekonominės būklės. FRAX sistema remiasi 
statistiniais duomenimis, surinktais per pastaruosius 30 metų, ir įvertina paciento 

gyvenimo būdą bei mineralinio tankio kiekį. Šio FRAX modelio pritaikymo 

Lietuvoje projektas pradėtas ir mūsų šalyje (Alekna et al. 2011). Nepaisant savo 
privalumų, sistema neįvertina mechaninių savybių ir geometrinių parametrų 

pokyčio, kuriems osteoporozė turi tiesioginę įtaką. 

 

 

1.2 pav. Struktūros išretėjimas senstant: a) 20 metų; b) 50 metų; c) 80 metų  

(Keaveny, Yeh 2002) 

Fig. 1.2. The loss of bone mass due to age: a) 20 years; b) 50 years; c) 80 years 

(Keaveny, Yeh 2002) 

1.2. Stuburo slankstelių biomechaninė analizė 

Šiame poskyryje nagrinėjama stuburo struktūra, slankstelio sandara, be to, 
apţvelgiamos kaulinio audinio bei gretimų audinių mechaninės savybės ir 

stuburo juosmens dalį veikiančios apkrovos. 

1.2.1. Slankstelio sudedamosios dalys 

Stuburas (1.3 pav.) – daugiasluoksnio slankstelinio pavidalo darinys su judria 

ašimi, besidriekiančia nuo kaukolės pamato iki liemens apačios. Priekinė stambi 

stuburo dalis remia kūno dalių masę, uţpakalinė sudaro atramas nugaros 
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raumenims prisisegti, o viduje yra stuburo kanalas. Stuburo sudedamoji dalis yra 

slankstelis. Yra 7 kaklo, 12 krūtinės, 5 juosmens, 5 kryţmens ir 4–5 stuburgalio 

slanksteliai. Juosmens slanksteliai itin stambūs, nes lako didţiausią apkrovą 

(Česnys 2002). 
Slankstelio kūnas sudarytas iš akytojo audinio, padengto plonu (400–500 

mikrometrų) tankiojo audinio sluoksniu. Akytąjį audinį sudaro trabekulių tinklas 

su ertmėmis kaulų čiulpams, riebaliniam audiniui, kraujagyslėms, nervams. Nors 
gali atrodyti, kad trabekulių tinklas išsidėsto atsitiktine tvarka (1.4 pav.), tačiau 

galima rasti tam tikrų dėsningumų (Vitkus 2003). Akytojo audinio plokštelės 

daţniausiai išsidėsto lygiagrečiai su viršutinio ir apatinio stuburo slankstelio 
kūno paviršiais, nes būtent šia kryptimi išsidėsto pagrindinės slankstelį 

veikiančios jėgos. Jos yra storesnės (200–250 mikrometrų) ir sujungtos 

plonesnėmis horizontaliomis sijomis. Vertikaliosios intratrabekulinės ertmės 

didesnės nei horizontaliosios. Reguliarus trabekulių tinklas yra viršutinėje ir 
apatinėje slankstelio dalyse. Centrinėje, kurioje vyrauja kaulų čiulpų ertmės, 

dominuoja vertikaliosios trabekulės. Struktūra dezorganizuojasi centrinėje 

dalyje, manoma, dėl stambesnių kraujagyslių įtakos. 
 

 

1.3 pav. Stuburo dalys (Česnys 2002) 

Fig. 1.3. The structure of vertebra column (Česnys 2002) 

 

1.4 pav. Slankstelio akytasis audinys: vaizdas iš šono ir iš viršaus (Smit et al. 1997) 

Fig. 1.4 The trabecular bone of vertebrae: saggital and top view (Smit et al. 1997) 
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Trabekulių masyvas uţima visą slankstelio kūną: tankesnis audinys susidaro 

uţpakalinėje slankstelio dalyje ir labiau porėta priekinėje (1.4 pav.). Dėl to 

silpniausios slankstelio dalys yra lokalizuotos priekinėse viršutinėse srityse. 

Priekinėje dalyje yra maţiau trabekulių ir daugiau ertmių (Heggeness, Doherty 
1997).  

1.2.2. Kaulinio audinio struktūros ypatumai 

Kaulinis audinys yra kompozitinė medţiaga, pagal uţimamą turį susidedanti iš 

neorganinės dalies (40 %), organinės (35 %) ir vandens (25 %). Šių medţiagų 

masių santykiai yra 60, 30 ir 10 % atitinkamai (Gong et al. 1999). 

Pagrindinė neorganinės komponentės medţiaga yra kalcio druskos – 
hidroksiapatitas su kalio, magnio, stroncio, chlorido, fluorido ir kitomis 

priemaišomis (Lowenstam, Weiner 1989). Organinę dalį sudaro I tipo kolagenas 

(90 % visos organinės fazės), taip pat II ir IV tipo kolagenas bei proteinai 
(Herring 1972). Organinės medţiagos suteikia kaului tamprumo, neorganinės – 

standumo. 

Kaulas yra hierarchiškai sukonstruota medţiaga (Rho et al. 1997). Kaulinės 
ląstelės osteocitai kartu su jas supančia tarpląsteline medţiaga sudaro Haverso 

plokšteles. Šios plokštelės savo ruoţtu sudaro kortikalinio kaulinio audinio 

(1.5 pav.) struktūrinį vienetą – osteoną. Jo viduryje yra  ~50 µm skersmens 

Haverso kanalas. Kiekvieną osteoną sudaro 10–15 Haverso plokštelių, kurios 
koncentriškai išsidėsčiusios aplink centrinį Haverso kanalą. Osteono skersmuo 

~200 µm, ilgis ~1–3 mm. Iš išorės kortikalinį audinį dengia antkaulis, kuris 

susideda iš dviejų sluoksnių: išorinio skaidulinio ir vidinio osteogeninio, 
kuriame yra daugiau neorganinių medţiagų.  

Kaip matyti iš 1.6 paveikslo, trabekulinį audinį sudaro tarpusavyje 

sujungtos sijos – trabekulės. Trabekulių storis yra nuo 100 iki 300 µm, atstumas 

nuo trabekulių – 500–1500 µm (Hilderbrand 1999). 
Skirtumas tarp šių kaulinio audinio rūšių gali būti apibrėţtas porėtumo 

laipsniu. Kortikalinio audinio poros sudaro iki 30 % tūrio (McCalden et al. 

1993), trabekulinio audinio porėtumas gali siekti 70–95 % (Snyder 1993). Kaulo 
uţimamo tūrio dalis gali būti nustatyta pagal (1.1) formulę. 

 

                                                   Vf = 1 – P,                                                 (1.1) 

čia P – porų santykinis tūris. 

Tikrasis kaulo audinio tankis (ρtikr) yra apie 2,0 g/cm
3
. Priklausomai nuo 

porėtumo gerokai skiriasi kortikalinio ir trabekulinio audinio vidutinis tankis: 
 

                                                                                                            (1.2) 

http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Osteocitai&action=edit&redlink=1
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1.5 pav. Kortikalinio kaulinio audinio struktūra (Tortora 1983) 

Fig. 1.5. The structure of cortical bone (Tortora 1983) 

Taip pat išskiriamas trabekulinis (akytasis) audinys. Jo fragmentas pateiktas 

1.6 paveiksle.  

 

 

1.6 pav. Slankstelio trabekulinio audinio 3×3×1 mm fragmentas (Cowin 2001) 

Fig. 1.6. The 3×3×1 mm fragment of trabecular bone (Cowin 2001)       

Kortikalinio audinio ρvid ≈ 1,85 g/cm
3
, trabekulinio ρvid ≈ 0,2–0,3 g/cm

3
 

(Kopperdahl, Keaveny 1998). Trabekulinio audinio tankis maţėja su amţiumi, 
~6 % per dešimtmetį, pradedant nuo 25–30 metų amţiaus (McCalden et al. 

1997). 
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1.2.3. Kaulinio audinio mechaninių savybių ir veikiančių 
apkrovų analizė 

Kaulinio audinio mechaninės savybės priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių: 

 porėtumo; 

 biocheminių medţiagų kiekio santykio ir koncentracijos. 

Taip pat galima išskirti antrinius veiksnius: 

 audinio rūšį (tankusis / akytasis audinys); 

 apkrovimo kryptį (pasireiškia anizotropijos savybės); 

 apkrovimo greitį; 

 kaulo paskirtį ir poziciją griaučiuose; 

 ţmogaus amţių; 

 ţmogaus gyvenimo būdą. 

Paţymėtina, kad, anot įvairių informacijos šaltinių (Ulrich et al. 1999; 
Schaffer, Burr 1988; Courtney et al.  1996; Melvin 1993; Norman, Wang 1997; 

Brown et al. 2000; Yeni et al. 1998; Wagner, Weiner 1992; Rohlmann et al. 

2006; Zunder et al. 2006; Noailly et al. 2005; Malandrino et al. 2009; Ferguson 

et al. 2003; Baroud et al. 2003; Little et al. 2008; Lavaste et al. 1992; Kurutz, 
Oroszvary 2010), eksperimentinių tyrimų būdu gauti duomenys yra skirtingi ir 

kartais prieštaringi. Tai parodo 1.1 lentelė, kurioje pateiktas įvairių mokslininkų 

nustatytų tamprumo parametrų reikšmių variabilumas. Tokią rezultatų sklaidą 
galima paaiškinti skirtingos kokybės ir amţiaus kaulo turimais kaulo bandiniais, 

be to, kiekvienu atskiru atveju kaulas yra individualus tiek geometrinės formos, 

tiek cheminės sudėties atţvilgiu.  

Kaulinio audinio tamprumo konstantos pateiktos 1.1 lentelėje. Ji rodo, kad 
kaulo audinys yra standesnis ašine kryptimi nei skersine, be to, kartais 

pasireiškia kaip auksetikas (Rho et al. 1997), o kaulinio audinio stiprumo 

parametrai nurodyti 1.2 lentelėje.  
Skirtingą kaulo atsaką į tempimą ir gniuţdymą nusako deformavimo 

diagrama (1.7 pav.). Kaip matyti iš grafiko, kaulas yra stipresnis esant 

gniuţdymo apkrovai, be to, svarbi apkrovos kryptis: kritiniai įtempiai yra beveik 
dvigubai didesni, apkraunant bandinį išilgine kryptimi. Be to, grafike aptinkama 

proporcingumo riba, kurioje veikia Huko dėsnis ir sklandus perėjimas prie 

plastiškumo fazės, kai medţiaga nebesipriešina deformacijoms ir pradeda tekėti. 

Kaip matyti iš grafiko, tempiant takumo riba yra platesnė ir, esant tempimui, 
deformacijos iki visiško suirimo taip pat yra didesnės. 
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1.1 lentelė. Kaulinio audinio tamprumo savybės  

Table 1.1. Elasticity constants of bone tissue 

Parametras Parametro reikšmės 

Tamprumo modulis ašine kryptimi, MPa 100–25 000 

Tamprumo modulis skersine kryptimi, MPa 30–8000 

Ašinis Puasono koeficientas 0,40±0,16 

Skersinis Puasono koeficientas 0,62±0,26 

 
1.2 lentelė. Kaulinio audinio stiprumo parametrai  

Table 1.2. Strength parameters of  bone tissue 

Apkrovos būdas Apkrovos kryptis Stiprumo riba, MPa 

Gniuţdymas 
Išilginė 9–200 

Skersinė 3–120 

Tempimas 
Išilginė 6–150 

Skersinė 3–90 

 

 

 

1.7 pav. Kaulinio audinio deformavimo diagrama (Gibson, Ashby 1997) 

Fig. 1.7. The stress-strain curve of cortical bone (Gibson, Ashby 1997) 

Vienas svarbių veiksnių, būdingų kauliniam audiniui, yra nevienodos 

mechaninės savybės, kurios pasireiškia esant skirtingiems apkrovos greičiams. 

Ši priklausomybė buvo ištirta su šlaunikaulio bandiniais ir pateikta grafiškai 
(1.8 pav.). 

Kaip matyti iš grafiko (1.8 pav.), kaulas yra standesnis esant dideliems 

deformacijos greičiams, pvz., 1500/s. Toks deformacijos greitis pasireiškė 
bandymų metu taikant šautuvą su kulka. Deformacijų greičiai nuo 0,001 iki 1 

per sekundę pasireiškia esant įprastų fiziologinių apkrovų metų. Kaip matyti, 
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tokiu atveju skirtumai gali būti dideli, tačiau šaltinyje trūksta informacijos apie 

studijuoto kaulo būseną ir osteoporozės įtaką įtempių dydţiams. 

 

 

1.8 pav. Įtempių priklausomybė nuo deformacijos greičių (McElhancy, Byas 1965) 
Fig. 1.8. The dependence between strees and strain velocity (McElhancy, Byas 1965) 

Taip pat buvo atlikti tyrimai, parodantys kaulinio audinio stiprumo ir 

standumo priklausomybę nuo amţiaus. Kaip matyti iš 1.9 paveikslo, stiprumo 
riba ir kaulo standumas su amţiumi maţėja: intervalu nuo 25 iki 85 metų 

stiprumo riba sumaţėja beveik perpus. Taip pat su amţiumi maţėja leidţiamųjų 

deformacijų vertės (1.10 pav.), kaulo tūrio dalis (1.11 pav.) ir kalcio 

koncentracija (1.12 pav.). 
 

 

1.9 pav. Tamprumo modulio ir stiprumo ribos priklausomybė nuo amţiaus  

(Burstein et al. 1976) 

Fig. 1.9. The dependence between strength, elasticity modulus and age  

(Burstein et al. 1976) 



16 1. ŠIUOLAIKINIŲ SKAITINIŲ KAULO MODELIŲ APŢVALGA 

 

 

1.10 pav. Leidţiamosios deformacijos priklausomybė nuo amţiaus  

(McCalden et al. 1993) 

Fig. 1.10. The dependence between strain and age (McCalden et al. 1993) 

 

1.11 pav. Kritinių įtempių priklausomybė nuo kaulo tūrio dalies (McCalden et al. 1993) 

Fig. 1.11. The dependence between stress and porosity (McCalden et al. 1993) 

 

1.12 pav. Tamprumo modulio priklausomybė nuo kalcio koncentracijos (Curry 1988) 

Fig. 1.12. The dependence between elasticity modulus and calcium concentration  

(Curry 1988) 
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Atsiţvelgiant į aibę skirtingų antrinių veiksnių, turinčių įtakos kaulo 

mechaninėms savybėms, kartais yra taisyklinga naudoti empirines išraiškas, 

nurodančias ryšį tarp tamprumo modulio ir kaulo tankio (Helgason et al. 1997). 

Šis klausimas plačiau aprašytas teorinėje darbo dalyje. 
Ţmogui gyvenant įprastą gyvenimą, slanksteliai yra veikiami įvairaus 

pobūdţio fiziologinių apkrovų. Daţniausiai pasireiškiantis apkrovos būdas yra 

gniuţdymo jėga, kurios vertė priklauso nuo kūno ir jo dalių pozicijos. 
Mokslininkai Adams ir Dolan (1991) teigia, jog, stovint vertikaliai, 

apkrovos dydis sudaro 55–60 % kūno svorio, t. y. apie 500–800 N, esant 

vidutinei kūno masei. Gulint ši vertė sumaţėja iki 150–250 N, sėdint pakyla iki 
700–1000 N. Išorinių momentų vertės svyruoja nuo 6 iki 12 Nm (Adams ir 

Dolan, 1991). 

Naujesnį tyrimą atliko Rohlmann et al. (2014). Jie atliko matavimus in vivo, 

implantavę į stuburą keitiklį ir nustatė, kad apkrovos stovint ir sėdint svyruoja 
nuo 550 iki 1000 N, o vaikštant – nuo 400 iki 900 N. 

McDonald (2012) ir Kim (2013) teigia, jog slėgio, veikiančio 

tarpslankstelinį diską, vertės svyruoja nuo 0,15 iki 0,75 MPa. 

1.3. Skaitinių kaulo modelių apţvalga 

Visus esamus kaulinio audinio skaitinius modelius galima suskirstyti į dvi 

grupes: 

1) fragmentų modeliai; 

2) ištiso kaulo modeliai. 
Fragmentai gali atvaizduoti: 

1) kortikalinio audinio dalį; 

2) trabekulinio audinio dalį.  
Viso kaulo modeliai taip pat gali būti skirtingi:  

1) vientisi izotropiški;  

2) vientisi anizotropiški; 
3) atspindintys kortikalinio ir trabekulinio audinio geometrinę formą. 

Šių modelių apţvalga pateikiama 1.3.1–1.3.4 poskyriuose, skiriant ypatingą 

dėmesį modeliams, skirtiems osteoporozės poveikiui aprašyti. 

1.3.1. Tankiojo audinio modeliai 

Tankiojo audinio fragmento modelį sukūrė mokslininkai Kolmakova 

(2011), Budyn ir Hoc (2007). Šiame poskyryje nagrinėjamas pastarasis. 

Atsiţvelgiant į tai, kad tankiojo modelio struktūra yra grindţiama medicinos 
vaizdais, siekiant sumodeliuoti osteonų sudaryta struktūrą (1.13 pav.).  
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Modelio mechaninei elgsenai apibūdinti buvo pritaikytos medţiagos 

tiesiškumo, transversalinio izotropiškumo prielaidos. Naudojant ANSYS 

programinį paketą, buvo išspręstas tiesinis tamprumo teorijos uţdavinys. 

Osteonų medţiaga laikoma transversaliai izotropinė (skirtingi tamprumo 
parametrai išilgine ir skersine kryptimis). Cementinės linijos (apsupančios 

osteonus) medţiaga laikoma izotropine. Tankiojo audinio mechaninės savybės 

pateiktos 1.3 lentelėje. Ji parodo, kad mikrolygmenyje tankusis kaulas pasiţymi 
savybių anizotropija. 

 

 

1.13 pav. Ţmogaus kaulo tankusis audinys: a) tankiojo audinio vaizdas esant 

poliarizuotai šviesai; b) osteonų išskyrimas tankiojo audinio  

struktūroje (Budyn, Hoc 2007) 

Fig. 1.13. View of human cortical bone through the polarized light: a) the osteons on the 

structure of cortical bone; b) The osteon mesh on the bone model (Budyn, Hoc 2007) 

Atsiţvelgiant į mikroskopinį tankiojo audinio vaizdą, buvo sudarytas 

0,5×0,5×0,1 mm modelis, kuris buvo padalytas į struktūrinius vienetus, siekiant 

išskirti tankiojo audinio osteonus (1.14 pav.). Toks tankiojo kaulo modeliavimo 
būdas leidţia įvertinti sudedamųjų komponentų įtaką kaulo stiprumui. 

 

 

1.14 pav. Baigtinių elementų  kortikalinio audinio modelis (Kolmakova 2011) 

Fig. 1.14. The meshed finite element model of cortical bone (Kolmakova 2011) 
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1.3 lentelė. Tankiojo audinio mechaninės savybės (Budyn, Hoc 2007) 

Table 1.3. Mechanical properties of cortical bone (Budyn, Hoc 2007) 

Parametras 

Tamprumo 

modulis 

skersine 

kryptimi, 

GPa 

Tamprumo 

modulis 

išilgine 

kryptimi, 

GPa 

Puasono 

koeficientas 

skersine 

kryptimi 

Puasono 

koeficientas 

išilgine 

kryptimi 

Šlyties 

modulis, 

GPa 

Osteonai 

Vidutinė 
vertė 

11,51 20,71 0,17 0,18 3,57 

Standartinis 

nuokrypis 
1,84 3,10 0,06 0,06 0,25 

Minimali 

vertė 
7,79 14,33 0 0 2,82 

Maksimali 

vertė 
15,55 24,71 0,343 0,353 4,3 

Matrica tarp osteonų 

 12,66 22,78 0,153 0,162 3,93 

1.3.2. Trabekulinio audinio modeliai 

Iki šiol yra sukurta keletas trabekulinio audinio modelių, kurie iš principo 
skiriasi tarpusavyje pagal savo geometrinius parametrus.  

Daţniausiai taikomos geometrinės formos pateiktos 1.15 paveiksle. 

 

 

1.15 pav. Trabekulinio audinio modelių geometrinės formos:  

a) Kim (1999); b) Ganghoffer (2007); c) Kopperdahl (1999); d) slankstelio pjūvio 

vaizdas, atspindintis trabekulinę struktūrą 

Fig. 1.15. The geometrical appoximations of trabecular structure: 

a) Kim (1999); b) Ganghoffer (2007); c) Kopperdahl (1999); d) the section-view of 

vertebrae showing the trabecular network 
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Kaip matyti iš 1.15 a paveikslo, mokslininkas Kim (1999) sukūrė 

trabekulinio audinio fragmento modelį, atspindintį apskritojo skerspjūvio sijų 

struktūrą. Tarpai tarp sijų yra elipsės formos. Mokslininkas Ganghoffer pritaikė 

heksagonalinę apkroksimaciją tarpams tarp sijų išpildyti (1.15 b pav.), tačiau 
pačių sijų skerspjūvis taip pat išliko apskritasis. Kopperdahl (1999) sukūrė 

modelį taikydamas stačiakampę aproksimaciją (1.15 c pav.). Trabekulių 

skersmuo kito nuo 0,1 iki 1 mm. 
Mokslininkas Niebur (2000) sukūrė aukštos gebos trabekulinį modelį, 

turintį vokselinę struktūrą (1.16 pav.). 

 

 

1.16 pav. Vokselinis trabekulinio audinio modelis Niebur (2000) 

Fig. 1.16. Voxel-based model of trabecular bone Niebur (2000) 

Modelio geometrijos forma buvo gauta iš medicinos vaizdų taikant 
frezavimo sistemą su programiniu valdymu ir aukštos gebos skaitmeninę 

kamerą. Gautas vaizdas buvo paverstas vokseliais (1.15 pav.). Vokselių 

skaičius – nuo 108 000 iki 157 000. Vokselio briaunos ilgis – 60 µm. Vokseliai 
paversti 8-ių mazgų baigtiniais elementas. 

1.3.3. Slankstelio kūno modeliai  

Charakteringi slankstelio kūno modeliai parodyti 1.17 paveiksle. Kaip matyti iš 
1.17a paveiksle, mokslininkas Tschirhart sukūrė modelį, kurio geometrinė forma 

yra grindţiama vidutiniais slankstelio kūno matmenimis. Modelio struktūra 

apima ataugas ir atvaizduoja natūralų paviršiaus kreivumą. Pagrindinis 
trūkumas – šis modelis yra „suvidurkintas“ ir jo tyrimo rezultatai sunkiai 

pritraukiami prie konkretaus ţmogaus, nes kiekvienas slankstelis yra 

individualus. 
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1.17 pav. Slankstelio kūno modeliai: a) Tschirhart (2007); b) Wilcox (2007);  

c) El-Rich (2009) 

Fig. 1.17. The models of vertebrae body: a) Tschirhart (2007); b) Wilcox (2007);  

c) El-Rich (2009) 

Mokslininkas Wilcox et al. (2007) (1.17 b pav.) sudarė vokselinį modelį, 

kurio geometrija yra sukurta atsiţvelgiant į medicininius vaizdus. Šis modelis 

neturi ataugų, tačiau jo paviršiaus kreivumas atitinka konkretaus tiriamojo 
ţmogaus slankstelio formos kreivumą. 

Mokslininkas El-Rich (2009) sudarė slankstelių sistemą, kuri yra sujungta 

tarpslanksteliniu disku. Slankstelių forma yra išgauta remiantis medicinos 
vaizdais, todėl atspindi anatominį formos kreivumą. Pagrindinis šių trijų 

modelių trūkumas – nėra atskiriami tankus ir trabekulinis audiniai. 

Iš slankstelių kūnų modelių reikia išskirti mokslininko Aparna (2013) 

sudarytą trijų slankstelių modelį, kurio geometrijos forma buvo gauta tiesiogiai 
taikant tomografo vaizdus (1.18 pav.). Tomografo DICOM formato failai buvo 

apdoroti taikant Materialise MIMICS programinį paketą ir įkelti į ANSYS 

tolimesniam tyrimui vykdyti. Medţiagos elgsenai aprašyti buvo priimtos 
vientisumo, izotropiškumo, tiesiškumo prielaidos, uţdavinys buvo 

suformuluojamas atsiţvelgiant į tiesinę tamprumo teoriją. Kaulinio audinio 

tamprumo modulis buvo nustatytas atsiţvelgiant į tankį, kuris savo ruoţtu 
susijęs su Rentgeno spindulių intensyvumu: 

                                                                  (1.3)    

                                                                   , (1.4) 

čia ρ – vaizdo tankis; wCT – Hounsfildo skaičiai, atspindintys santykinį 

Rentgeno spindulių intensyvumą; E – tamprumo modulis, MPa. Hounsfildo 

skaičiai slanksteliams yra nuo 226 iki 1674, tarpslanksteliniams diskams – 50–

90. 
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1.18 pav. Slankstelių L2–L5 vaizdas (Aparna 2013) 
Fig. 1.18. The view of L2–L3 lumbar system (Aparna 2013) 

1.3.4. Skaitiniai modeliai, įvertinantys osteoporozę 

Vienas paţangiausių tyrimų, atspindinčių osteoporozės poveikį slanksteliui, yra 

sudarytas McDonald (2012) ir atspindi daugiapakopę slankstelio L3 struktūrą. 
Tyrimui atlikti buvo tiriami trys pagrindinės ţmonių grupės: jaunesni uţ 50 

metų, 50–75 metų amţiaus ir vyresni uţ 75 metus. Taip pat buvo atlikta 

diferenciacija pagal lytį. Medţiagai aprašyti buvo priimtos tiesiškumo, 
izotropiškumo prielaidos. Yra pritaikomos tiesinės tamprumo ir plastiškumo 

teorijos. Kaulinio audinio stiprumas vertinamas lyginant apkrovimo metu 

susidarančių įtempių dydį su takumo riba (64 MPa). Lygtys buvo sprendţiamos 
baigtinių elementų metodu taikant Abaqus programinį paketą. 

Modelio geometrija buvo sukurta atsiţvelgiant į mikrokompiuterinės 

tomografijos gautus vaizdus su MatLab programiniu paketu (1.19 pav.). 
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1.19 pav. Trabekulinė struktūra: a) μCT vaizdas; b) aproksimuotas tetragonaliniu 

tinkleliu modelio struktūros vaizdas (McDonald 2012) 
Fig. 1.19. Trabecular network: a) μCT scan;  b) aproximated tetragonal network of 

beams in order to simulate the trabecular structure (McDonald 2012) 

Akytasis audinys buvo sumodeliuotas strypų tinkleliu (rod-like). Trabekulių 

skersmuo buvo imtas 0,1 mm, atstumas tarp gretimų trabekulių – 1 mm (esant 
sveikam audiniui, atstumai tarp trabekulių, esant audinių degradacijai, gali būti 

didesni dėl trabekulių išnykimo). Atsiţvelgiant į tai, kad trabekulių tinklelis nėra 

reguliarus ir taisyklingas, į modelio geometriją buvo įvesta perturbacija. 

Perturbacijos koeficientas 0,3, t. y. kiekvienas trabekulių susikirtimo mazgas 
buvo atsitiktinai perkeliamas nuo –0,3 iki 0,3 mm atstumu. Atsitiktiniam 

perkėlimui buvo pritaikytas Gauso pasiskirstymas (1.20 pav.).  

Tankusis audinys sumodeliuotas kontinuumu. Tankiojo audinio 
geometriniai parametrai pateikti 1.4 lentelėje. 

 
1.4 lentelė. Tankiojo audinio geometriniai parametrai (McDonald 2012) 

Table 1.4. Geometrical parameters of cortical bone (McDonald 2012) 

Tankiojo audinio modelis pagal amţių 
Tankiojo audinio sluoksnio 

storis, mm 

<50 m. 0,5 

50–75 m. 0,5 

>75 m. 0,2 

 
Slankstelio modelio geometrija buvo sukurta pritaikant Mizrahi lygtį 

(1993), kuri aprašo anatomišką slankstelio L3 formą (1.19 pav.). 
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1.20 pav. Modelis, atspindintis anatomišką slankstelio L3 formą pagal Mizrahi (1993). 

Modelis taip pat atspindi mikrostruktūros porėtumo padidėjimą dėl osteoporozės 

poveikio (McDonald 2012) 

Fig. 1.20. The numerical model reflecting anatomical lumbar vertebrae L3 geometrical 
form and effect of bone mass loss due to osteoporosis (McDonald 2012) 

Akytojo kaulinio audinio tamprumo modulis 8 GPa, Puasono koeficientas 

0,3. Tankiojo audinio tamprumo modulis buvo pasirinktas toks pat kaip ir 
akytojo audinio, nes audinių lygmeniu jų sudėtis yra panaši. 

Skaitinio tyrimo metu buvo suteikta paskirstytoji statinė gniuţdymo 

apkrova, pasireiškianti ţmogui ramiai stovint ir esant pritvirtintam uţ pagrindo 

modeliui. Rezultatai parodė ribinę apkrovos vertę, kuriai esant viršijama takumo 
riba (64 MPa) (1.20 pav.). Kaip matyti iš 1.21 paveikslo, tai atsitinka prie  

0,57 MPa apkrovos, esant 75 metų atitinkančiam modeliui. 

Panašų modelį sukonstravo japonų mokslininkai Kim et al. (2013), kurių 
darbo tikslas – ištirti įtemptąjį slankstelio būvį, esant osteoporozės poveikiui. 

Sumodeliuoto audinio trabekulių geometrijos parametrai pateikti 1.5 lentelėje. 

 
1.5 lentelė. Trabekulių matmenys (Kim et al. 2013) 

Table 1.5. Trabeculae geometrical parameters (Kim et al. 2013) 

Amţiaus 

grupė 

Horizontaliųjų 

trabekulių 

skersmuo, mm  

Vertikaliųjų 

trabekulių 

skersmuo, mm 

Horizontaliųjų 

trabekulių 

ilgis, mm  

Vertikaliųjų 

trabekulių 

ilgis, mm  

Jauna 0,150 0,208 0,674 0,633 

Vidutinė 0,116 0,187 0,861 1,100 

Sena 0,07 0,201 1,145 1,668 
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1.21 pav. Kritinė slankstelio L3 apkrova, esant kuriai viršijama takumo riba:  

a) neapkrautas modelis; b) <50 metų amţiaus modelis esant 0,3 MPa apkrovai; c) >75 

metų amţiaus modelis esant 0,3 MPa apkrovai; d) <50 metų amţiaus modelis esant  

4,4 MPa apkrovai; e) >75 metų amţiaus modelis esant 0,57 MPa apkrovai  
(McDonald 2012) 

Fig. 1.21. Critical load on L3 lumbar vertebra with excess of yield stress: a) model with 

no load; b) <50 years old model under 0.3 MPa load; c) >75 years old model under 

0,3 MPa load; d) <50 years old model under 4,4 MPa load; e) >75 years old model under 

0,57 MPa load (McDonald 2012) 

Kim (2013) taip pat atliko skaitinį tyrimą, kurio metu modeliams buvo 
suteikta 0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75 MPa gniuţdymo apkrova. Skaitiniai 

rezultatai pateikti 1.22 paveiksle. 

 

 

1.22 pav. Įtempių priklausomybė nuo apkrovos esant skirtingam amţiui  
(Kim et al. 2013) 

Fig. 1.22. The stress-load dependence due to various age (Kim et al. 2013) 
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1.3.5. Tarpslankstelinių diskų modeliai 

Tarpslankstelinis diskas susideda iš dviejų pagrindinių dalių – išorinės (annulus 

fibrosus) ir vidinės (nucleus fibrosus). Išorinė dalis daţnai modeliuojama kaip 
tiesinė tamprioji medţiaga, kurios tamprumo modulis svyruoja nuo  

4 iki 10 MPa, o Puasono koeficientas yra 0,4–0,45 (Smit et al. 1997; Wang et al. 

2000; Lu et al. 1996; Fagan et al. 2002; Gofo et al. 2007). Vidinė dalis elgiasi 
kaip ypač tampri medţiaga, dėl to pasitaiko darbų, kur ji traktuojama kaip 

nespūdusis skystis (arba tariamai nespūdusis) (Moramarco et al. 1999), taip pat 

kai kuriuose darbuose vidinė tarpslankstelinio disko dalis vertinama pagal 

Mooney-Rivlin (Noailly et al. 2007; Schmidt et al. 2007) ar neo-Huko 
medţiagos modelius. Tačiau dauguma mokslininkų savo darbuose traktuoja šią 

disko dalį kaip tiesiškai tamprią, izotropinę medţiagą (Shirazi-Adl et al. 1986; 

Goel et al. 1995; Chen et al. 2001; Zhong et al. 2006; Zhang 2009; Chen et al.  
2008; Rohmann et al. 2007). Tokiais atvejais jai daţniausiai suteikiamas 10 MPa 

tamprumo modulis ir 0,495–0,49 Puasono koeficientas. 

1.3.5. Stiprumo kriterijai, taikomi kauliniam audiniui apibūdinti 

Kaulo audinio stiprumui įvertinti daţniausiai taikomi šie kriterijai: 

1) Von Mises ir Hencky kriterijus; 

2) Hoffmano kriterijus; 
3) Moro ir Kolumbo kriterijus; 

4) Tsai-Wu kriterijus. 

Von Mises ir Hencky kriterijus apibrėţiamas šia lygtimi: 

                            √(     )  (     )  (     )                      (1.5) 

čia   ,   ,    – svarbiausieji įtempiai;    – medţiagos takumo riba. 

Von Miseso Hencky kriterijus taikomas izotropinių plastiškai 
deformuojamų medţiagų (tokių kaip plienas) stiprumui įvertinti, be to, 

pastaruoju metu jis plačiai taikomas kaulo lūţiams prognozuoti. Keyak ir Rossi 

(1983) nustatė, kad, esant izotropiškumo prielaidai, skaitinio modeliavimo 

rezultatai yra artimi eksperimentiniams duomenimis. 
Hofmano kriterijus yra ekvivalentiškas von Miseso ir Hencky kriterijui, kai 

medţiagos stiprumo riba, esant gniuţdymui ir tempimui, yra skirtinga. Jis 

apibrėţiamas šia lygtimi: 

  (     )
    (     )

    (     )
           

       , (1.6) 

čia    – medţiagos parametrai, kurie apibrėţiami taip: 
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  (1.7) 

                             
 

 
  

 
 
  

  
(1.8) 

čia    ir    – stiprumo riba esant tempimui ir gniuţdymui. 

Nepaisant to, kad šis kriterijus nurodo skirtingą stiprumą gniuţdymo ir 
tempimo atvejais (kas yra būdinga kaulo audiniui), šio kriterijaus tikslumas, 

prognozuojant kaulo lūţius, praktikoje yra ţemesnis uţ von Miseso ir Hencky 

kriterijų (Lotz et al. 1991). 

Moro-Kolumbo stiprumo kriterijus apibrėţiamas šia lygtimi: 
 

                                 
  

  
 

  

  
    (1.9) 

čia           
Keyak ir Rossi (1993) bei Shigley (1997) taikė šį kriterijų kaulo lūţiams 

prognozuoti, tačiau didţiausia atitiktis su eksperimentiniais duomenimis buvo 

pasiekiamas esant sąlygai, kai      . 

Tsai-Wu kriterijus taikomas norint apibrėţti daugiaašį medţiagos stiprumą. 

Jis apibrėţiamas šia lygtimi: 

 

 (  )                   kai                
 

(1.10) 

 

čia    ir     – antro ir ketvirto rango medţiagos konstantų tenzoriai. 

Tsai-Wu kriterijus leidţia gauti tikslius rezultatus, atitinkančius 

eksperimentinius duomenis, modeliuojant kaulų fragmentus (Tsai, Wu 1971; 

Odgaard et al.  1990), tačiau reikia pabrėţti, kad eksperimentiniais duomenimis 
nė vienas stiprumo kriterijus nebuvo visiškai patvirtintas esant viso kaulo 

tyrimams. Tai galima paaiškinti sudėtinga kaulinio audinio struktūra (Hayes, 

Wight 1977; Cowin 1979; Cezayirlioglu et al. 1985; Cody et al. 1999; Keyak, 

Skinner 1992; Lotz et al. 1991).  Daţniausiai mokslininkų taikomu stiprumo 
kriterijumi išlieka von Miseso ir Hencky kriterijus, nes esant apkrovai 

mechaninė kaulo elgsena pasiţymi tampriąja ir plastine fazėmis. Be to, daugelis 

mokslininkų taiko tuos pačius kriterijus, todėl jų gautus rezultatus nesunku 
palyginti. 
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1.4. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uţdavinių formulavimas 

1. Norint gauti išsamią informaciją apie paciento osteoporozės lygį, 
neuţtenka atlikti kalcio kiekio ir TKS matavimų. Reikia atsiţvelgti ir į 

mechanines slankstelio savybes Jungo modulį, Puasono koeficientą, 

kaulinio audinio nehomogeniškumą. 
2. KMT ir TKS matavimų rezultatai nesuteikia informacijos apie kaulo 

silpniausią (labiausiai paţeistą) sritį, nes remiasi vidutiniais pradiniais 

duomenimis. 
3. KMT ir TKS neatsiţvelgia į ribinę apkrovą, kurią viršijus įvyksta 

trauma. 

4. Atlikta analizė parodė, kad osteoporozę įvertinantis kaulo rizikos 

vertinimo modelis turi atvaizduoti šiuos parametrus: anatominę 
geometrijos formą, porėtumo lygį, kortikalinio audinio storį. 

5. Ne visuose šiuolaikiniuose darbuose kompleksiškai atsiţvelgta į ataugų, 

kremzlės (tarpslankstelinio disko) įtaką ir, kas labai svarbu, – laike 
kintančios apkrovos įtaką slankstelio stiprumui. 

Iš to išplaukia disertacijos uţdavinių formulavimas:  

1. Sudaryti individualizuotą skaitinį stuburo juosmens dalies slankstelio L1 

modelį, atspindintį specifinius paciento duomenis, apimančius natūralią 
geometrinę formą ir mechanines savybes. 

2. Skaitiniu tyrimu ištirti įtemptąjį kaulo būvį keičiant apkrovas bei 

osteoporozės sukeltus veiksnius: kortikalinio audinio storį, trabekulinio 
audinio porėtumą ir tamprumo modulį.  

3. Palyginti kortikalinio kaulo įtempių rodiklius, apskaičiuotus statinės ir 

dinaminės analizės metu. 
4. Patikrinti skaitinį modelį, lyginant skaitinio tyrimo ir 3D spausdinto 

modelio apkrovimo rezultatus. 

5. Monte Karlo metodu nustatyti osteoporozės paţeisto slankstelio lūţio 

riziką esant įvairioms apkrovos reikšmėms. 
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2 
Juosmens slankstelio modeliavimo 

metodika 

Šiame skyriuje pateikiama juosmens slankstelio L1 skaitinių modelių sudarymo 

metodika. Ji apima tokius klausimus, kaip problemos formulavimas, anatominės 
formos išgavimas, mechaninių savybių suteikimas, osteoporozės poveikio 

modeliavimas, kraštinių sąlygų įvedimas.  

Siekiant ištirti modelio įtemptąjį būvį ir susieti rezultatus su medicinos 
diagnostikos parametrais, sukuriami du modeliai: vientisas ir atspindintis 

trabekulinę struktūrą.  

Vientiso modelio akytojo audinio tamprumo modulis nustatomas 

atsiţvelgiant į tankio dydį, kuris savo ruoţtu yra susijęs su mineraliniu tankiu. 
Mineralinio tankio kiekis taikomas kaip kriterijus, įvertinantis osteoporozės lygį.  

Trabekulinio modelio parametrai susiejami su BV/TV santykiu, o tai 

atspindi TKS parametrą, kuris taikomas medicinos diagnostikos tikslams.  
Šio skyriaus medţiaga paskelbta keturiose autoriaus mokslinėse 

publikacijose: Ardatov et al. (2017); Maknickas et al. (2017); Chabarova et al. 

(2017); Maknickas et al. (2019). 
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2.1. Tyrimo veiksmų seka 

Reikia pabrėţti, jog kai kurie modeliavimo aspektai priklausomai nuo modelio 

struktūros (vientisos arba trabekulinės) skiriasi, dėl to yra pateikiamos dvi 

metodikos vientisam nevienalyčiam bei trabekuliniam modeliui sudaryti. 

 
Vientiso nevienalyčio modelio tyrimo veiksmų seka susideda iš šių etapų: 

 

1. Geometrinės formos sudarymas taikant vaizdų segmentavimo 
programinę įrangą. Šiuo metu apdorojami medicinos DICOM formato 

failai siekiant išgauti anatominę slankstelio geometrinę formą. Toliau jie 

paverčiami Parasolid, IGES arba Step tipo failas, kuriuos įsikėlus į 

ABAQUS programų paketą, pastarajai geometrijai suteikiamos 
mechaninės savybės ir kraštinės sąlygos. 

2. Problemos formulavimas. Kaulinio audinio mechaniniam elgesiui 

aprašyti taikomos tamprumo teorijos lygtys. Stiprumui apibūdinti 
taikomas von Miseso kriterijus. Šio kriterijaus parinkimas grindţiamas 

tuo, kad kaulas yra tampriai plastiška medţiaga, be to, šis kriterijus 

plačiausiai paplitęs, o tai suteikia galimybių palyginti rezultatus su kitų 
mokslininkų darbais. 

3. Mechaninių savybių įvertinimas. Atsiţvelgiant į tai, kad turi būti 

įvertinta osteoporozės įtaka ir rezultatai sutapatinami su medicinos 

diagnostikoje taikomais kriterijais, trabekulinio audinio mechaninės 
savybės nustatomos atsiţvelgiant į tankio dydį. Jo vertė savo ruoţtu yra 

susijusi su kalcio kiekio koncentracija. 

4. Osteoporozės poveikio modeliavimas. Siekiant įvertinti osteoporozės 
įtaką, nagrinėjami šie svarbūs kaulo parametrai: kortikalinio audinio 

sluoksnio storis ir trabekulinio audinio tankis. 

5. Apkrovų ir kraštinių sąlygų sudarymas. Atliekama statinė ir dinaminė 
analizė. Išorinės apkrovos keičiamos atsiţvelgiant į fiziologinių, 

pasireiškiančių įprasto gyvenimo metu apkrovų dydţius. Tamprumo 

teorijos lygtys sprendţiamos baigtinių elementų metodų, modelis 

suskaidomas į tetraedro formos elementus. 
6. Skaitinių rezultatų apdorojimas. Nustatomos von Miseso įtempių 

reikšmės priklausomai nuo trabekulinio audinio tankio, kortikalinio 

audinio storio ir statinės bei dinaminės apkrovos vertės.  

 

Skirtingai nuo vientisojo modelio, adekvačiam trabekuliniam modeliui 

sudaryti įvertinimas trabekulinio audinio porėtumas ir jo BV/TV santykis. Tai 

turi įtakos sudaromai veiksmų sekai: 
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1. Geometrinės formos sudarymas. Trabekulinio modelio pagrindu yra 

pritaikomas vientisas modelis, tačiau šiame modeliavimo etape prie 

kortikalinio audinio prijungiamos ataugos, taip pat formuojamos 

cilindrinės išpjovos, siekiant išlaikyti anatominį BV/TV santykį ir 
uţtikrinti atitinkančių anatominę formą trabekulių formavimą. 

2. Problemos formulavimas yra analogiškas vientisajam modeliui. 

3. Mechaninių savybių įvertinimas. Atsiţvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra 
išlaikomas tinkamas BV/TV santykis, padaroma prielaida, jog tankiojo 

ir trabekulinio audinio mechaninės savybės yra vienodos. Joms 

apibūdinti taikomas Ramberg-Osgood medţiagos modelis. Jo 
parinkimas grindţiamas tuo, kad jis tiksliau atspindi mechaninę kaulinio 

audinio elgseną ir atvaizduoja netiesinę įtempių nuo deformacijos 

priklausomybę ties takumo riba. 

4. Osteoporozės poveikiui įvertinti sumaţinamas kortikalinio audinio 
sluoksnio storis (analogiškai vientisajam modeliui), be to, keičiamas 

BV/TV santykis atitinkamai keičiant cilindrinių išpjovų skersmenis. 

5. Apkrovų ir kraštinių sąlygų sudarymas yra analogiškas vientisajam 
modeliui. 

6. Skaitinių rezultatų apdorojimas. Nustatomos von Miseso įtempių 

reikšmės priklausomai nuo trabekulinio audinio BV/TV santykio, 
kortikalinio audinio storio ir statinės bei dinaminės apkrovos vertės.  

7. Geometrinio modelio patvirtinimas. Atsiţvelgiant į tai, kad darbe 

siūlomas naujas trabekulinės struktūros sudarymo būdas, jis reikalauja 

patvirtinimo ir baigtinių elementų tinklelio verifikacijos. Šiam tikslui 
skaitiniai rezultatai lyginami su spausdinto slankstelio modelio 

gniuţdymo rezultatais. 

2.2. Vientiso nevienalyčio modelio sudarymas 

Šiame poskyryje pateikiami vientisojo slansktelio modelio, atspindinčio 
trabekulinio audinio tankį, sudarymo ypatumai. Toliau pateikiami problemos 

formulavimas, slankstelio kūno geometrijos formos sudarymo aspektai, modelio 

komponentų mechaninių savybių suteikimas, osteoporozės lygių modeliavimo 

būdai bei kraštinių sąlygų ir apkrovų nustatymas. 

2.2.1. Modelio pusiausvyros lygtis 

Kaulinio audinio stiprumui įvertinti taikomas von Miseso ir Hencky kriterijus. Jį 

atspindi (1.5) formulė. Kriterijaus parinkimas grindţiamas tuo, kad kaulas yra 
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modeliuojamas kaip tampriai plastiška medţiaga ir, esant apkrovai, elgiasi kaip 

plienas (Wolfram et al. 2012; Doblare et al. 2004).  

Esant dinaminei analizei, taikoma pusiausvyros lygtis, atspindinti laiko 

ţingsnį t+∆t: 
 

       , - *   + 
    

 
( )  , - *  + 

    ( )  , - 
    ( ) *  + 

    ( )  * + 
       * + 

    (   ),    (2.1) 

 
čia [M] – masių matrica; [C] – slopinimo matrica; [K] – standumo matrica; 

{R} – išorinės apkrovos vektorius; {F} – vidinių jėgų vektorius esant iteracijai 

(i – 1); [∆U] – poslinkių vektorius esant iteracijai (i); {U′}– poslinkio pirmoji 
išvestinė pagal laiką esant iteracijai (i); {U′′} – poslinkio antroji išvestinė pagal 

laiką esant iteracijai (i).  

Taikant Niutono iteracinį metodą lygtis (2.2) įgauna tokį pavidalą:  

 

                                     , - 
    ( )  *  +( )    * + 

      ( ),               (2.2) 

 

čia t + ∆t{R}(i) – apkrovos vektorius;  t + ∆t[K](i) – standumo matrica.  

 

Erdviniams statikos ir dinamikos uţdaviniams išspręsti taikomas Abaqus 

programinis paketas. 

2.2.2. Slankstelio kūno geometrijos sudarymas 

Stuburo slankstelio L1 geometrija sudaroma atliekant šiuos veiksmus: 
 

1. Medicinos DICOM formato failo apdorojimas taikant 3D Slicer 

programinę įrangą, skirtą vaizdams segmentuoti. Šiame etape skersiniai 

slankstelio pjūviai sujungiami į trimatį objektą. 
2. Apdoroto ir į trimatį objektą sujungto modelio papildomas apdorojimas 

su MeshLab programiniu paketu. Šiame etape paviršius yra papildomai 

aproksimuojamas polinomais, siekiant panaikinti klaidingas aštrias 
briaunas, atsiradusias segmentuojant. 

3. Modelio apdorojimas su SolidWorks programine įranga. Šiame etape 

nulinio storio paviršiai transformuojami į tūrinę geometriją. Yra 
sumodeliuojami tarpslanksteliniai diskai.  

4. Naudojant Abaqus programinį paketą, modeliui suteikiamos mechaninės 

savybės ir kraštinės sąlygos. Modelis yra paruoštas skaitiniam 

eksperimentui. 
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Pradinio DICOM formato failo slankstelio vaizdas pateiktas 2.1 a paveiksle. 

2.1 b paveiksle matyti, kad slankstelio aukštis yra lygus 30 cm, didţiausias 

plotis  skersine kryptimi – 40 cm. Išgautas anatominis juosmens stuburo 

slankstelio L1 modelio trimatis vaizdas pateiktas 2.1 c paveiksle. Kaip matyti, jis 
susideda iš dviejų pagrindinių komponentų – išorinio kortikalinio audinio ir 

akytojo audinio. Be to, yra sumodeliuoti iš viršaus ir apačios prijungti 

tarpslanksteliniai diskai (2.1 d pav.). 
 

 

2.1 pav. Paciento specifinis slankstelio modelis: a) pradinio DICOM formato failo 
slankstelio vaizdas iš viršaus; b) skaitinio modelio pjūvio vaizdas su orientaciniais 

matmenimis; c) trimatis modelio vaizdas; d) trimatis vaizdas su tarpslanksteliniais 

diskais 

Fig. 2.1. Patient-specific model of lumbar vertebra: a) initial DICOM data format (top 

view); b) frontal section view of the model with intervertebral disks; c) trimetric view of 

the model; d) trimetric view of the model with the intervertebral disks 

Kaip matyti, modelis turi viršutinį ir apatinį tarpslankstelinius diskus 
(2.1 b pav.), kurių storis lygus 10 cm, o paviršiaus kontūras atitinka slankstelio 

kūno kontūrą. 2.1c paveikslas rodo, jog trabekulinis audinys yra sumodeliuotas 

vientisa struktūra, turinčią kontaktą su vidine kortikalinio audinio sienele. 
Cook et al. (2012) duomenimis, pritaikyto segmentavimo būdo geometrinės 

paklaidos (didţiausi atstumai trimis kryptimis) neviršija 3 %, tačiau reikia 

pabrėţti, kad papildomos paklaidos atsiranda toliau apdorojant modelį: 

glotninant paviršių bei sudarant trabekulinę struktūrą. 
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2.2.3. Mechaninių savybių ir osteoporozės poveikio 
modeliavimas 

Kortikalinis audinys modeliuojamas kaip izotropinis tampriai elastiškas 

kontinuumas (McDonald et al. 2012, Kim et al. 2015). Įtempių nuo 

deformacijos priklausomybę rodo deformavimo diagrama. Ji pateikta  

2.2 paveiksle.  
 

.  

2.2 pav. Kortikalinio audinio įtempių ir deformacijos priklausomybė (E = 8 GPa) 

Fig. 2.2. Stress–strain curve for cortical bone (E = 8 GPa) 

Akytasis audinys modeliuojamas kaip transversaliai izotropinė vientisa 
struktūra. Tarpslanksteliniai diskai traktuojami idealiai tampriais kūnais.  

Osteoporozės poveikis modeliuojamas keičiant kortikalinio audinio 

sluoksnio storį. Šiame tyrime jis yra kaitaliojamas nuo 0,2 iki 0,5 mm. 0,5 mm 
storis atitinka sveiko ţmogaus parametrus; 0,4 mm atitinka osteopeniją (pradinės 

osteoporozės lygį), o 0,2 mm – osteoporotinį kaulą (McDonald et al. 2012, Kim 

et al. 2015). Be to, yra kaitaliojamas trabekulinio kaulo tamprumo modulis. 
Šiam tikslui naudojamos empirinės išraiškos, nurodančios ryšį tarp tamprumo 

modulio ir trabekulinio audinio tankio (Helgason et al. 1997): 

 

                                     Etr.kaulas = 4,730ρ
1,56

,                                              (2.3) 

čia ρ – trabekulinio audinio tankis. Šiame tyrime nagrinėjamas intervalas tarp 

0,10 ir 0,30 g/cm
3
. 

Kaitaliojamos modelio komponentų parametrų vertės pateiktos 2.1 lentelėje. 
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2.1 lentelė. Tamprumo konstantos ir modelio parametrai 

Table 2.1. Elasticity constants and model parameters 

Modelio komponentas Ez, MPa Ex = Ey, MPa νz νx = νy ρ, g/cm3 

Kortikalinis audinys 8000 8000 0,300 0,300 – 

Akytasis audinys 130–720 42–240 0,300 0,200 0,10–0,30 

Tarpslankstelinis diskas 10 10 0,495 0,495 – 

2.2.4. Kraštinės sąlygos ir apkrovos 

Tamprumo teorijos lygtys sprendţiamos baigtinių elementų metodu. 
Atsiţvelgiant į sudėtingą struktūrą ir paviršių kreivumą modelis, suskaidomas į 

tetraedro formos elementus (2.3 pav.). 

 

2.3 pav. Paciento specifinio slankstelio baigtinių elementų modelis: a) modelio išorinė 

dalis, suskaidyta į baigtinius elementus; b) modelio akytasis audinys, suskaidytas 

baigtiniais elementais 

Fig. 2.3. Meshed parts of the patient-specific model with finite elements:  

a) intervertebral disks and cortical shell; b) cancellous bone 

Baigtinių elementų skaičius ir tinklelio tankis priklauso nuo modelio 

komponentų. Atsiţvelgiant į tai, kad tyrimo metu daugiausia dėmesio skiriama 

kortikaliniam audiniui, jo suskaidymas į baigtinius elementus yra intensyvesnis. 

Duomenys apie baigtinių elementų, mazgų ir modelio laisvės laipsnių skaičius 
pateiktas 2.2 lentelėje. 

Modelis apkraunamas  daţniausiai pasitaikančia fiziologine gniuţdymo 

apkrova, kuri atsiranda įprasto gyvenimo metu (McDonald et al. 2012; Kim 
et al. 2013). Apkrovimo schema pateikta 2.4 paveiksle. Išorinė apkrova 
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modeliuojama slėgio pavidalu, kurio intervalas svyruoja nuo 0,15 MPa iki  

0,75 MPa. Šios reikšmės yra ekvivalentiškos 160–810 N gniuţdymo jėgai.  
 

2.2 lentelė. Baigtinių elementų tinklelio parametrai 

Table 2.2. Mesh parameters of the model 

Modelio 

komponentas 

Elementų skaičius Mazgų skaičius Laisvės laipsnių 

skaičius 

Kortikalinis audinys 7686 16 597 
 

323 274 
 

Trabekulinis audinys 12 915 18 313 

Tarpslanksteliniai 
diskai 

3224 5677 

 

 

2.4 pav. Modelio apkrovimo schema gniuţdymo tyrimui atlikti 

Fig. 2.4. Schematization of load for compression test 

Dinaminiam uţdaviniui taikoma laike kintanti apkrova. Jos grafikas 

pateiktas 2.5 paveiksle ir atitinka išorinį apkrovų poveikį esant šuoliui 
(Linthorne et al. 2010). Jėga yra nukreipta statmenai į viršutinį tarpslankstelinį 

diską. Apatinis tarpslankstelinis diskas nejudamai pritvirtintas prie pagrindo.  

 

2.5 pav. Išorinės apkrovos pokytis laike (Linthorne et al. 2010) 
Fig. 2.5. Variation of external load in time (Linthorne et al. 2010) 
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Kaip matyti iš grafiko, apkrovimas uţtrunka vieną sekundę. Per 0,8 s 

apkrovos dydis laipsniškai kinta nuo nulio iki 0,15 MPa ir pasiekia savo 

maksimumą (0,75 MPa) per likusį laiką. 

2.3. Trabekulinio modelio sudarymas 

Šiame poskyryje nagrinėjami trabekulinio modelio sudarymo ypatumai. 
Aptariamas problemos formulavimas, slankstelio kūno geometrijos sudarymas, 

mechaninių savybių suteikimas, osteoporozės poveikio įvertinimas ir kraštinių 

sąlygų nustatymas.  
Iš esmės suformuluota vientisajam modeliui (2.1.1 poskyryje) problema 

atitinka trabekulinį modelį. Statiniam uţdaviniui išspręsti taikoma tamprumo 

teorija, o dinaminiam uţdaviniui naudojama pusiausvyros lygtis, įvertinanti 

laiko ţingsnius. 

2.3.1. Slankstelio kūno geometrijos sudarymas ir 
osteoporozės poveikio įvertinimas 

Nevienalytis modelis susidaro iš šių pagrindinių komponentų – slankstelio kūno 

su ataugomis ir tarpslankstelinių diskų. Trabekulinei struktūrai sudaryti 

taikomos cilindrinės išpjovos, nukreiptos horizontaliomis ir vertikaliomis 
kryptimis. Toks išpjovų išdėstymas leido sumodeliuoti konstrukciją, artimą 

kaulinių sijų struktūrai: modelyje aptinkamos plokštelės formos bei vamzdinės 

formos trabekulės. Trimatis modelio vaizdas pateiktas 2.6 paveiksle. 
Siekiant įvertinti osteoporozės poveikį, kaitaliojami tokie svarbūs modelio 

parametrai, kaip kortikalinio audinio sluoksnio storis ir BV/TV santykis. Jis 

nustatomas keičiant cilindrinių išpjovų skersmenis nuo 3,5 mm iki 3,8 mm. 

3,5 mm cilindrinių išpjovų skersmuo suteikia didţiausią BV/TV tankio santykį, 
lygį 0,35, tai atitinka sveiko ţmogaus trabekulinio audinio porėtumą. Šitai 

atsispindintis trabekulinio audinio fragmentas pateiktas 2.6 e ir f paveiksluose. 

Osteoporozės įtaka taip pat modeliuojama keičiant kortikalinio audinio 
sluoksnio storį nuo 0,5 iki 0,2 mm. Osteoporozės atitinkančių veiksnių suvestinė 

pateikta 2.3 lentelėje. Duomenys paimti iš šaltinių (Pothuaud et al. 2008; Hans 

et al. 2011). 
Siekiant atlikti išsamų tyrimą, atliekami skaičiavimai kombinuojant 

išvardytus dydţius. Iš viso suplanuotos 9 kaitaliojamų veiksnių kombinacijos. 

Planuojamų tyrimų suvestinė bei BV/TV ir TKS sąryšis pateikti 2.4 lentelėje.  
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2.6 pav. Slankstelio modelio ir jo komponentų vaizdas: a) trimatis vaizdas; b) slankstelio 

pjūvis frontalinėje plokštumoje; c) modelio vaizdas su tarpslanksteliniais diskais; d) viso 

modelio pjūvio vaizdas; e) trabekulinio audinio fragmentas; f) trabekulinio audinio 

fragmento dvimatis vaizdas su matmenimis 

Fig. 2.6. The view of the generated vertebrae model: a) trimetric view: b) cross-section 

view (frontal plane); c) the view of the model including intervertebral disks; d) the view 

of whole model; e) fragment of trabecular network; f) two-dimensional view of 

trabecular network with diameters of cylindrical cuts 
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2.3 lentelė. Sveiko ir osteoporozės paţeisto kaulo parametrai 
Table 2.3. The parameters of healthy and osteoporotic bone 

Kaulinio audinio 

būvis 

Kortikalinio audinio 

storis, mm 
BV/TV TKS 

Sveikas 0,50 0,35 1,45 

Osteopenika 0,40 0,20 1,33 

Osteoporozė 0,20 0,10 1,20 

 

2.4. lentelė Modelio kaitaliojamų parametrų suvestinė gniuţdymo bandymams 

Table 2.4. The variation of model parameters for compression tests 

 

 

2.3.2. Kaulo audinio mechaninių savybių modeliavimas 

Kortikalinis ir trabekulinis audinys modeliuojami kaip tampriai plastiškas 

kontinuumas. Siekiant apibūdinti jo mechanines savybes įtempių ir deformacijų 

priklausomybės diagrama pateikta 2.7 paveiksle. Ji parodo Osgood-Ramberg 
medţiagos modelį, kuris nusakomas (2.4) lygtimi: 

 

                                                    
 

 
  (

 

  
)

 

                                                  (2.4) 

 
čia ε – santykinė deformacija; ζ – stiprumo riba; E – tamprumo modulis; n – 

eksponentė; α – takumo ribos poslinkis; ζy – takumo riba.  

 

Šių dydţių vertės paimtos iš šaltinio (Timothy, Brandeau 1983) ir pateiktos 
2.5 lentelėje. 

 

 
 

Gniuţdymo 

bandymo Nr. 

Kortikalinio audinio 

storis, mm 
BV/TV TKS 

1. 

2. 

3. 

0,50 

0,50 

0,50 

0,10 

0,20 

0,35 

1,20 

1,33 

1,45 

4. 

5. 

6. 

0,40 

0,40 

0,40 

0,10 

0,20 

0,35 

1,20 

1,33 

1,45 

7. 

8. 

9. 

0,20 

0,20 

0,20 

0,10 

0,20 

0,35 

1,20 

1,33 

1,45 
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2.5 lentelė. Kaulinio audinio mechaninės savybės 

Table 2.5. Mechanical properties of cortical shell 

E, MPa σy, MPa σ, MPa n Α 
Puasono 

koeficientas 

8000 40 64 6,534 0,002 0,30 

 

 

2.7 pav. Kortikalinio audinio įtempių ir deformacijos priklausomybė (E = 8 GPa) 

Fig. 2.7. Stress–strain curve for cortical bone (E = 8 GPa) 

 

Modelį apima tam tikri apribojimai, susieti su kaulo etalono nebuvimu ir 

informacijos apie kaulo viskoplastinę elgseną esant osteoporozei, stoka. Pirmasis 
apribojimas  sukelia sudėtingumus, liečiančius paklaidų apibrėţimą ir gaunamų 

rezultatų įvairovę, o ji neleidţia patikimai įvertinti išorinių apkrovų greičio, dėl 

to buvo laikoma, kad stiprumo riba ir tamprumo modelis nuo deformacijų 
greičio nepriklauso. 

2.3.3. Kraštinės sąlygos ir apkrovos 

Trabekulinio modelio apkrovimo schema yra analogiška vientiso modelio 
apkrovimo schemai: slėgis yra statmenas viršutiniam tarpslanksteliniam diskui, 

o apatinis tarpslankstelinis diskas yra nejudamai tvirtinamas prie pagrindo. 

Apkrovimo schema pateikta 2.4 paveiksle. Statinės ir dinaminės apkrovos taip 
pat atitinka 2.1.4 aprašytus dydţius. 

Duomenys apie baigtinių elementų, mazgų ir modelio laisvės laipsnių 

skaičius pateiktas 2.6 lentelėje. 
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2.6 lentelė. Duomenys apie baigtinių elementų, mazgų ir modelio laisvės laipsnių 

skaičių 

Table 2.6. The meshing data including number of elements, nodes and degrees of 

freedom 

BV/TV santykis Elementų skaičius Mazgų skaičius Laisvės laipsnių skaičius 

0,35 306 435 701 774 2 101 894 

0,20 277 896 643 214 1 926 183 

0,10 256 438 612 946 1 835 317 

2.3.4. Eksperimentinis baigtinių elementų tinklelio 
patikrinimas 

Siekiant įsitikinti kad programinis paketas, pritaikytas BEM tyrimams leidţia 

gauti adekvačius skaitinius modelius, buvo pasiūlytas 3D spausdinto dirbtinio 

slankstelio, pateikto 2.8 paveiksle, patvirtinimo būdas.  
Visa patvirtinimo procedūra apėmė šiuos ţingsnius:  

1. 3D modelio spausdinimas iš PLA plastiko. Šios medţiagos 

parinkimas grindţiamas artima kaului tampriai plastiška mechanine 
elgsena. 

2. Cilindrinio bandinio spausdinimas PLA plastiko mechaninėms 

savybėms nustatyti. 
3. Cilindrinio bandinio gniuţdymo testas. 

4. Slankstelio modelio gniuţdymo testas. 

5. PLA plastiko mechaninių savybių nustatymas atsiţvelgiant į jėgos 

ir poslinkio kreivę, gautą gniuţdant bandinį. 
6. Eksperimentinės kreivės įvedimas į skaitinį tyrimą. 

7. Spausdinto slankstelio gniuţdymas ir skaitinio modelio apkrovimas 

tomis pačiomis sąlygomis. 
8. Eksperimentinio ir skaitinio tyrimo palyginimas. 

Buvo spausdinta su 3D spausdintuvu, pagamintu Prusa-i3 modelio 

pagrindu. Šio spausdintuvo pasirinkimas grindţiamas tinkamomis techninėmis 
charakteristikomis: pakankamu spausdinamu tūriu, palyginti su maţu 

spausdinamo sluoksnio storiu, kurį nulemia siauras purkštuko skersmuo, 

uţtikrinantys kokybišką trabekulių spausdinimą, kartu išlaikant sudaryto 

modelio matmenis. Pritaikyto spausdintuvo techninės charakteristikos nurodytos 
2.7 lentelėje.  

Spausdinimo procesas buvo vykdomas apie 20 valandų. Dirbtinio 

slankstelio geometriniai parametrai visiškai atitinka sudaryto modelio 
parametrus ir yra pateiktos 2.8 lentelėje. 
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2.8 pav. Slankstelis, spausdintas iš PLA plastiko 

Fig. 2.8. Printed  PLA vertebrae 

 

2.7 lentelė. Spausdintuvo techninės charakteristikos 

Table 2.7. The technical parameters of printing device 

Spausdintuvo 

tipas 

Spausdinamas tūris, 

cm 

Maţiausias sluoksnio 

storis, µm 

Purkštuko 

skersmuo, mm 

FDM 25×21×20 50 0,2 

 

2.8 lentelė. Spausdinto slankstelio geometriniai parametrai 

Table 2.8. The geometrical properties of printed vertebrae 

Kortikalinio audinio 

storis, mm 

BV/TV santykis TKS 

0,5 0,1 1,2 

 

Gniuţdymo testas buvo atliktas su MultiTest 2.5-i gniuţdymo mašina. Šio 
prietaiso pasirinkimas grindţiamas tinkamu išvystomos jėgos intervalu  

(0–2500 N) ir palyginti dideliu tikslumu (paklaida yra ±0,1 %). Cilindrinis 

bandinys ir slankstelio modelis (2.9 pav.) buvo ištirti esant pastoviam apkrovos 
greičiui (10 mm/min), tokiu būdu buvo gautos poslinkių reikšmės. Jos pateiktos 

2.10 paveiksle.   

 
2.9 pav. Spausdinto slankstelio tyrimas su gniuţdymo mašina 

Fig. 2.9. Testing of printed vertebrae by compression machine 
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2.10 pav. Jėgos ir poslinkio kreivės, gautos gniuţdant cilindrinį bandinį ir spausdintą 

slankstelį  

Fig. 2.10. The load-displacement curve, derived by the compression test of cylindrical 

sample and vertebrae model  

 

Kaip parodyta 2.10 paveiksle, yra uţfiksuotas netiesinis medţiagos atsakas į 

apkrovą. Apdorojus gautą cilindrinio bandinio (jo ilgis – 20 mm, skersmuo – 
15 mm) kreivę, buvo nustatytos PLA plastiko mechaninės savybės, kurias 

apibrėţia įtempių ir deformacijų diagrama (2.11 pav.).  

 
2.11 pav. Nustatyta PLA plastiko įtempių ir deformacijų kreivė 

Fig. 2.11. The derived stress-strain curve of PLA plastic  
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PLA plastiko kreivė (2.11 pav.) buvo integruota į skaitinį slankstelio modelį ir 

tuo pačiu metu eksperimentinis gniuţdymo testas buvo atliktas su spausdintu 

slanksteliu. Poslinkių reikšmės pateiktos 2.12 paveiksle. 

 

 
2.12 pav. Spausdinto ir skaitinio slankstelio modelių palyginimas 

Fig. 2.12. The comparision of printed and numerical lumbar vertebrae model 

 

Kaip matyti 2.12 paveiksle, kreivių pobūdis yra panašus ir didţiausias 
skirtumas išlieka pastovus (apie 4 %), kol apkrova pasiekia 700 N. Po to kreivės 

rodo artimas poslinkių reikšmes: skirtumas neviršija 5 %. Šie rezultatai įrodo 

baigtinių elementų modelio adekvatumą ir pasirinkto programinio paketo 

taikymo tinkamumą. 

2.4. Slankstelio lūţio rizikos įvertinimas 

Juosmens slankstelio lūţio rizika gali būti įvertinta Monte Karlo metodu 

modeliuojant tikimybę Prf = Pr(Z ≤ 0), čia Z = Yp,R − Xp,E yra dviejų atsitiktinių 

dydţių (a. d.) Xp,E ir Yp,R skirtumas; čia Xp,E yra išorinės apkrovos a. d., o Yp,R – 
slankstelio kaulo ribinių įtempių a. d. Modeliuojant slankstelių patikimumą 

tariama, kad slankstelio ribinė apkrova pR yra lygi maţiausiai apkrovos p 

reikšmei, kuriai esant didţiausi slankstelio von Miseso įtempiai yra lygūs 

slankstelio kaulo takumo ribai σY: tai yra ribinė apkrova pR = min{p: 
max{gFEM(δ, β, p) slankstelio tūryje} ≥ σY}; čia δ – kortikalinio audinio 
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sluoksnio storis; β – BV/TV santykis, p – slankstelį veikiantis slėgis; gFEM  – 

slankstelio von Miseso įtempių funkcija. 

Modeliuojant patikimumą laikoma, kad Xp,E ir Yp,R a. d. yra nepriklausomi. 

Slankstelio lūţio rizikai Prf įvertinti slankstelį veikiančios apkrovos a. d. Xp,E 
atsitiktiniai yra generuojami tiesiogiai, tačiau a. d. Yp,R  atsitiktinių skaičių 

generavimas yra sudėtingesnis, nes a. d. Yp,R  yra funkcija nuo kortikalinio 

sluoksnio storio δ ir nuo BV/TV santykio β. Suprantama, kad šie dydţiai yra 
atsitiktiniai, be to ,jie nėra nepriklausomi a. d. 

Norint sumodeliuoti slankstelio kaulo ribinių įtempių Yp,R atsitiktinius 

skaičius, reikia ţinoti slankstelių ribinės apkrovos funkciją, priklausančią nuo 
kortikalinio kevalo storio, BV/TV santykio ir ribinių kaulo įtempių: pR = 

h(δ, β, ζY, ...). A. d. Yp,R gali būti apibrėţtas kaip transformacija Yp,R = h(Xδ, Xβ, 

Xσ,Y, ...), čia Xδ, Xβ, Xσ,Y, ... yra atsitiktiniai dydţiai, turintys įtakos slankstelio 

ribinei apkrovai: šiuo atveju tai yra β, δ, takumo riba, geometrija ir pan. Šiam 
veiksniui įvertinti taikomas toks būdas: von Miseso įtempiai, gauti BEM tyrimo 

metu, yra aproksimuojami polinomu ĝ, paskui šis polinomas sprendţiamas kaip 

lygtis ζY = ĝ(δ, β, p), tokiu būdu gaunama apkrova p priklausomai nuo δ, β, ζY 
kintamųjų. 

2.4.1. Von Miseso įtempių aproksimacija 

Von Miseso įtempių aproksimacija atliekama taikant R studio (Core 2017) 
programą bei „nlme“ (Pinheiro et al. 2019) paketą virš D×B×P aibės,  čia D, B, 

ir P – atitinkamai δ, β, p verčių aibės:  δ ∈ D = {0,5; 0,4; 0,2} mm,  β ∈ B = 

{0,1; 0,2; 0,35},  ir p ∈ P = {0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75} MPa.  
45 taškų aibė, susidedanti iš von Miseso įtempių reikšmių, gautų 

trabekulinio modelio statinės analizės metu ir reikalinga polinomui 

aproksimuoti, pateikta B priede. 

Von Miseso įtempių aproksimacinis polinomas pateiktas toliau: 
 

σ ≈ ĝ(p, β, δ) =a0 + a1p + a2β + a3δ + a11p
2
 + a33δ

2
 + a12pβ + a13pδ + 

a123pβδ + a112p
2
β + a113p

2
δ + a221β

2
p + a223β

2
δ + a331δ

2
p + a332δ

2
β + 

a12233pβ
2
δ

2 
+ a11233p

2
βδ

2
,  

 

čia δ ∈ [0,2, 0,5] mm, β ∈ [0,1, 0,35], p ∈ [0,15, 0,75] MPa. 

(2.5) 

Reikia paţymėti, kad (2.5) aproksimacinis polinomas duotas jau atmetus 
visus statistiškai nereikšmingus ai koeficientus, t. y. jau atmesti visi koeficientai, 

kurių statistinę hipotezę H0: ai = 0  atmesti nebuvo pagrindo, ir palikti tik tie aj 

koeficientai, kurių H0 hipotezė atmetama ir alternatyva H1: ai ≠ 0 priimama.  
Aproksimacinio polinomo koeficientų statistinis reikšmingumas buvo patikrintas 

Stjudento t testu. Didţiausi ir maţiausi slankstelių maksimalių von Miseso 
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įtempių reikšmių skirtumai apskaičiuoti BEM ir (2.5) aproksimaciniu polinomu 

yra tokie: max{gFEM(pi, βi, δi) − ĝ(pi, βi, δi)} = 0,883 MPa ir min{gFEM(pi, βi, δi) − 

ĝ(pi, βi, δi)} = −0,838 MPa, čia (pi, βi, δi) ∈ D × B × P, gFEM(pi, βi, δi) ir ĝ(pi, βi, 

δi) atitinka didţiausias slankstelio von Miseso įtempių reikšmes, gautas BEM ir 
pagal (2.5) aproksimacinį polinomą atitinkamai. 

Aproksimacinis polinomas ĝ, pateiktas (2.5) formulėje, gali būti 

traktuojamas kaip kvadratinė lygtis σY = ĝ(p, β, δ), apkrovą p imant kaip 
kintamąjį, o kortikalinio sluoksnio storį δ ir BV/TV santykį β traktuojant kaip 

duotus, t.  y. ţinomus, dydţius. Tuomet (2.5) polinomo ĝ sprendinys slėgio 

atţvilgiu p duoda dvi šaknis: viena iš jų yra ribinė apkrova pR, atitinkanti 
duotuosius δ, β, σY: 

 

 
 

  ̂(   )  
   (   )  √  (   )       (   )(  (   )     )

       
  

 

(2.6) 

 
čia b0(β, δ) = a332βδ

2
 + a33δ

2
 + a223β2x

3
 + a3δ + a2β + a0, b1(β, δ) = a12233β

2
δ

2
 + 

a331δ
2
 + a123βδ + a13δ + a221β

2
 + a12β + a1 ir b2(β, δ) = a11233βδ

2
 + a113δ + a112β + 

a11. 

Tokiu būdu ribinės apkrovos a. d.      gali būti sumodeliuotas kaip 

atsitiktinių dydţių Xβ ir Xδ transformacija:      = ĥ (Xβ, Xδ) atsiţvelgiant į tai, kad 

takumo riba σY yra deterministinis iš anksto ţinomas dydis. 

2.4.2. Slankstelio lūţio rizikos stochastiniai modeliai  

Yra ţinoma, kad osteoporozė skatina kortikalinio audinio suplonėjimą bei 

BV/TV vertės sumaţėjimą. Todėl, modeliuojant ribinę apkrovą, reikia 

atsiţvelgti į tai, kad šie dydţiai yra atsitiktiniai ir, be to, tarpusavyje priklausomi.  
Maţėjant kortikalinio sluoksnio storiui, slankstelio porėtumas taip pat 

maţėja (Fields et al. 2009; Roux et al. 2010). Dėl to šių atsitiktinių dydţių 

koreliacijos koeficientas yra teigiamasis. Pagal Fields et al. kortikalinio 
sluoksnio storio ir BV/TV, koreliacijos koeficientas yra 0,5, esant reikšmingumo 

lygmeniui 0,05, t. y. duotas koreliacijos koeficientas 0,5 reikšmingai skiriasi nuo 

0, kai reikšmingumo lygmuo 0,05. Roux et al. duoda  kitokią koreliacijos 

reikšmę 0,29, šiuo atveju netikrinti, ar šis koreliacijos koeficientas reikšmingai 
skiriasi nuo 0. 

Ribinio slankstelio slėgio a. d. Yp,R atsitiktinėms reikšmėms sugeneruoti 

tariama, kad δ ir β sudaro dvimatį nupjautinį koreliuotą Gauso a. d.: 
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(     )
 ∈ , (  )   √ (  )  (  )   √ (  )-  , (  )  

 √ (  )  (  )   √ (  )-, 

 

 

(2.7) 

 

čia × yra Dekarto sandauga;  (  ),  (  )  (  ),  (  ) – koreliuotų 

nenupjautinių a. d.    ir    vidurkiai ir variacijos, kurie kartu suformuoja 

dvimatį Gauso a. d. (     )   ( ⃗   )  kurio vidurkių vektorius  ⃗  

( (  )  (  )) , o kovariacijos matrica yra pateikiama toliau: 

 

  [
 (  )    (     )√ (  ) (  )

   (     )√ (  ) (  )  (  )
], (2.8) 

 

čia    (     ) ir    (     ) – koreliacijos koeficientai tarp    ir    a. d., 

   (     )  =    (     ).  

Ribinio slankstelio slėgio a. d.      gali būti aproksimuotas empirine 

tikimybės pasiskirstymo funkcija (t. p. f.) arba empirine kvantilių funkcija  

(e. k. f.). Įprastai, t. p. f. apibrėţiama taip:   (      )   ̂     ( )  
 

 
∑  (    ) 

   , čia I yra indikatoriaus funkcija, n – imties dydis,    a. d.      i 

realizacija; kai jo EKF daţniausiai apibrėţiama kaip Q(p) = inf{y:        (y) ≥ 

p}, čia p yra duota tikimybė. 

Lūţio rizikos tikimybei        (           ) įvertinti išorinės 

apkrovos a. d.      gali būti pasiskirstęs pagal įvairius dėsnius. Šiame darbe 

tariama, kad      yra normalusis nupjautinis a. d., reikšmes įgyjantis tokiame 

intervale: 

 

    ∈ [ (    )   √ (    )  (    )   √ (    )]. 

 

(2.9) 

Juosmens slankstelio lūţio rizika gali būti išreikšta kaip     

  (           )     (   )   ̂ ( ), čia  ̂  yra a. d.             

empirinė t. p. f. :  ̂ ( )  
 

 
∑  (               ) 

   , čia n yra imties dydis ir 

       bei        yra a. d.      ir      i realizacijos. Taip pat reikia paţymėti, kad 

lūţio rizika gali būti apibrėţta ţinomo integralo pavidalu:  

     (   )  ∫ ∫       (   )      ( )     

  

  

 

  

 (2.10) 
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čia        ir        – atsitiktinių kintamųjų      ir      tikimybinės tankio 

funkcijos (t. t. f.). 

Slankstelio patikimumo analizei atlikti reikia, kad a. d.   ,    ir    būtų 

apibrėţti, t. y. kad būtų ţinomi. Jeigu imame, kad   ,    ir    yra normalieji 

a. d., tuomet reikia ţinoti jų vidurkius, variacijas bei kovariacijas. BV/TV 

variacijos koeficientas     (  ) gali būti aptinkamas plačiame intervale, pvz., 

nuo 18 % (Pothuaud et al., 2008; Fields et al., 2009) iki 37 % (Roux et al. 2010) 
arba net iki 42 %, kai kaulai sveiki (Nazarian et al., 2008). Kortikalinio 

sluoksnio storio δ variacijos koeficientą apibrėţti sunkiau, nes mokslinių 

straipsnių šia tematika yra nedaug, tačiau, kaip minima literatūroje (Fields et al. 
2009), variacijos koeficiento vertė siekia 24,5 % (Fields et al. 2009) ir net 

62,4 % (Roux et al., 2010).  

Kaip jau minėta,    ir    yra priklausomi a. d. (Fields et al. 2009; Roux 

et al. 2010). Gauso dvimačio atsitiktinio dydţio atveju (  ,   ) koreliacijos 

koeficientas Cor(  ,   ) taikomas kovariacijos matricoje, pateiktoje (4.4), ir yra 

nustatyta, kad Cor(  ,   ) gali būti lygus 0,5 (Fields et al. 2009) arba 0,29 

(Roux et al. 2010).  

Išorinė apkrova, veikianti slankstelį, taip pat yra a. d., tačiau priklausantis 

nuo išorinių sąlygų. Ţmogaus kojų atraminės reakcijos jėga gali kisti nuo 750 N, 
esant ramybės būsenos, iki 2000 N šuolio metu (Linthorne et al. 2010), kai 

ţmogaus masė yra 75 kg. Vadinasi, šuolio atveju kūno svoris padidėja  

2000/750 = 2,66(7) karto. Reikia paţymėti, kad ne visa apkrovos dalis, tenkanti 

kojoms, tenka stuburo slanksteliams. Remiantis Jaumard et al. 2011 pateiktais 
duomenimis, galima teigti, kad juosmens dalies slanksteliui tenka apie 60 % 

visos apkrovos, o atsiţvelgiant į tarpslankstelinio disko paviršiaus plotą (mūsų 

nagrinėjamu atveju A = 1210 mm
2
), galima teigti, kad išorinė apkrova gali kisti 

tokiame intervale: [          ] = [0,372; 0,992] MPa. 

2.5. Antrojo skyriaus išvados 

1. Išsiaiškinta, kad osteoporozės poveikiui sumodeliuoti turi būti 

kaitaliojamos šių parametrų reikšmės – modelio kortikalinio audinio 
sluoksnio storis turi būti maţinamas nuo 0,5 mm iki 0,2 mm; mineralinis 

tankis turi kįsti nuo 0,3 g/cm
3
 iki 0,1 g/cm

3
; porėtumo santykis turi būti 

didinamas nuo 0,1 iki 0,35. 
2. Nustatyta, kad anatominiam trabekulinio audinio porėtumo santykiui 

pasiekti, modelyje gali būti sudaromos cilindrinės išpjovos. Jų skersmuo 

neturi viršyti 3 mm, o atstumas tarp geometrijos centrų neturi būti 

didesnis uţ 3,5 mm. 
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3. Spausdinto slankstelio gniuţdymo testo rezultatai ir gautos poslinkio 

kreivės parodė gerą sutapimą su skaitinio tyrimo rezultatais (didţiausias 

skirtumas sudarė 5 %). Tai grindţia tetraedro formos baigtinių elementų 

parinkimą, modelio adekvatumą ir pasirinkto programinio paketo 
taikymo tinkamumą. 

4. Išsiaiškinta, kad ţmogaus kojų atraminės reakcijos jėga gali kisti nuo 

750 N, esant ramybės būsenai, iki 2000 N šuolio metu, kai ţmogaus 
masė yra 75 kg. Šuolio atveju kūno svoris padidėja 2,66(7) karto. 

5. Apskaičiuotos tarpslankstelinį diską veikiančių išorinių apkrovų vertės. 

Jų kitimo intervalas yra nuo 0,372 MPa iki 0,992 MPa. 
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3 
Juosmens slankstelio modeliavimo 

skaitiniai rezultatai 

Šiame skyriuje pateikiami paciento specifinio vientiso nehomogeninio bei 

trabekulinio modelio parametrinių tyrimų rezultatai: apţvelgiami ir 
interpretuojami įtemptieji modelių būviai, analizuojami kaitaliojamų parametrų 

(mineralinis tankis, trabekulinio audinio porėtumas, kortikalinio audinio 

sluoksnio storis, apkrovos dydis) vaidmenys osteoporozės paveikto slankstelio 
apkrovimo metu. Lyginamos statinės ir dinaminės analizės metu gautos įtempių 

vertės. Taip pat pristatomi lūţio rizikos skaičiavimo rezultatai ir pateikiama jų 

interpretacija.  
Šio skyriaus medţiaga paskelbta dviejose autoriaus mokslinėse 

publikacijose: Ardatov et al. (2017); Maknickas et al. (2019). 

3.1. Vientiso nevienalyčio modelio parametrinių 
tyrimų   rezultatai 

Sukurtas vientisas modelis buvo apkrautas statine 0,15–0,75 MPa išorine 

apkrova, be to, buvo atliktas tyrimas, siekiant ištirti šio modelio mechaninę 
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elgseną esant laike kintančiai dinaminei apkrovai (modeliuojamas šuolis). Toliau 

pateikiami skaičiavimų rezultatai, atspindintys susidarančių von Miseso įtempių 

priklausomybę nuo tokių veiksnių, kaip audinio tankis (jis yra susiejamas su 

trabekulinio kaulo tamprumo moduliu), kortikalinio audinio storis (nagrinėjamas 
intervalas 0,2–0,5 mm) ir apkrovos dydis. 

3.1.1. Vientiso nevienalyčio modelio statinė analizė 

Modelio kortikalinio audinio įtemptojo būvio diagramos pateiktos 3.1 paveiksle. 

Jos atspindi tris charakteringus atvejus, esant 0,75 MPa išorinei apkrovai ir 

skirtingiems kortikalinio audinio storiams.  

 

 

3.1 pav. Įtempių pasiskirstymas ant kortikalinio audinio, esant 0,75 MPa statinei 

apkrovai ir maţam tankio lygiui (0,1 g/cm3): a) kortikalinio audinio storis 0,5 mm; 

b) kortikalinio audinio storis 0,4 mm; c) kortikalinio audinio storis 0,2 mm 

Fig. 3.1. Distribution of von Mises stress on cortical shell due to 0.75 MPa static load 

and low apparent density (0.1 g/cm3): a) thickness of cortical shell 0.5 mm; b) thickness 

of cortical shell 0.4 mm; c) thickness of cortical shell 0.2 mm 

3.1 a paveiksle matyti kortikalinio audinio įtempių pasiskirstymas, esant 

0,5 mm kortikalinio audinio storiui. Kaip matyti, įtempių pasiskirstymas yra 

gana tolygus ir įtempių koncentratoriai nėra ryškiai aptinkami. Be to, didţiausia 
įtempių vertė neviršija 30 MPa, o tai reiškia, kad stiprumo atsarga sudaro 25 %. 

3.1 b paveikslas rodo, jog takumo riba nėra viršijama ir, esant 0,4 mm 

kortikalinio audinio storiui, didţiausių įtempių vertė sudaro 35 MPa. Labiausiai 
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įtemptas kortikalinio audinio ruoţas atsiranda priekinėje modelio sienelėje ir 

jame pradeda formuotis įtempių koncentratoriai. 

3.1 c paveiksle pateikiamas įtempių pasiskirstymas, esant maţiausiam 

audinio storiui. Šiuo atveju takumo riba pasiekiama ir 40 MPa dydţio įtempis 
susidaro priekinėje sienelėje. Tolstant nuo šito ruoţo susidarančių įtempių vertės 

maţėja: priekinė sienelė yra įtempta 25–30 MPa įtempiais. 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 
audinio statinės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio vertėms, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm, pateikta 3.2 paveiksle 

 

 

3.2 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms tankio ir apkrovų 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm 

Fig. 3.2. Von Mises stress on cortical shell of the model versus apparent density and 

load. Width of cortical shell is 0.5 mm 

Kaip matyti, buvo nagrinėjami statinio apkrovimo atvejai skirtingomis 

sąlygomis: kaitaliojamos tankio ir išorinės apkrovos vertės. Esant maţiausiai 
apkrovos vertei, susidarančių įtempių dydţiai neviršija 7 MPa, esant maţiausiai 

trabekulinio tankio vertei (0,1 g/cm
3
). Taip pat reikia pabrėţti, jog, esant  

0,15 MPa, apkrovos įtempių priklausomybė nuo trabekulinio audinio tankio yra 
arti tiesinės.  

Didėjant apkrovai priklausomybė tarp įtempių ir tankio įgauna netiesinį 

pobūdį ir įtempių dydţių skirtumas esant 0,1–0,3 g/cm
3
 intervalui sudaro 60 %. 

Nepaisant to, takumo riba (40 MPa) nėra viršijama, o stiprumo atsarga sudaro 

25 %.  
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Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 

audinio statinės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio vertėms, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm, pateikta 3.3 paveiksle. 

Grafiko charakteris yra panašus į pateiktą 3.2 paveiksle: susidarančių 
įtempių vertės, esant maţiausiai apkrovai, įgauną tiesinį pavidalą ir neviršija  

8 MPa esant 0,1 g/cm
3
 tankiui. Apkrovai didėjant, įtempių reikšmės atitinkamai 

didėja ir pasiekia 35 MPa prie 0,75 MPa. Reikia pabrėţti, vertės takumo riba 
šiuo atveju taip pat nėra viršijama, tačiau, palyginus su rezultatais, kai 

kortikalinio audinio sluoksnis buvo 0,5 mm, stiprumo atsarga yra maţesnė ir 

sudaro 13 %. 
 

 

3.3 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms tankio ir apkrovų 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm 

Fig. 3.3. Von Mises stress on cortical shell of the model versus apparent density and 

load. Width of cortical shell is 0.4 mm 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 
audinio statinės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio vertėms, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm, pateikta 3.4 paveiksle. 

Šiuo atveju takumo riba yra viršijama esant 0,45 MPa apkrovai ir 

maţiausiam kortikalinio audinio tankiui, taip pat esant 0,75 MPa apkrovai, kai 
tankis yra 0,15 g/vm

3
. Tai rodo plokščias grafiko ruoţas. Priklausomybė tarp 

įtempių ir tankio, esant maţiausiai apkrovos vertei, įgauna netiesinį charakterį ir 

yra aptinkamas įtempių šuolis pereinant nuo 0,15 g/cm
3
 iki 0,10 g/cm

3
 audinio 

tankio. Panašus šuolis yra stebimas esant 0,75 MPa apkrovai: tankiui sumaţėjus 

nuo 0,2 g/cm
3
 iki 0,15 g/cm

3
, įtempių vertė pakyla dvigubai ir pasiekiama 

takumo riba. 
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Stiprumo poţiūriu modelis su 0,2 mm kortikalinio audinio sluoksnio storiu 

yra saugus ribotomis sąlygomis: tamprumo riba nėra viršijama esant maţesnei 

uţ 0,45 MPa apkrovai. Be to, esant plonam kortikalinio audinio sluoksniui, 

smarkiai didėja tankio įtaka susidarančių įtempių dydţiui. 
 

 

3.4 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms tankio ir apkrovų 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm 

Fig. 3.4. Von Mises stress on cortical shell of the model versus apparent density and 

load. Width of cortical shell is 0.2 mm 

Statinio tyrimo rezultatai buvo palyginti su McDonald et al. (2012) ir Kim 
et al. (2013) gautais rezultatais. McDonald praneša, kad apkrova, kuriai esant 

yra pasiekiama takumo riba, yra lygi 0,99 MPa, tačiau šiame darbe, esant 

plonam kortikaliniam audiniui (0,2 mm) ir ţemam mineraliniam tankiui  

(0,1 g/cm
3
), takumo riba buvo pasiekta esant 0,45 MРa apkrovai. 

Didesnis rezultatų sutapimas buvo aptiktas palyginus pateiktus rezultatus su 

Kim et al. (2013) darbo rezultatais. Jų sukurto modelio tyrimo metu 40 MPa riba 

buvo viršijama esant 0,45 MPa apkrovai ir plonam (0,2 mm) kortikalinio audinio 
storiui, o įtempių vertės, esant 0,15–0,30 MPa apkrovai, buvo artimos šiam 

darbui (skirtumas neviršijo 10 %). Kas dėl įtempių reikšmių, esant 0,60 MPa ir 

aukštesnėms apkrovoms, jos nėra lyginamos dėl skirtingų modeliuojamos 
medţiagos įtempių ir deformacijų kreivių, o atsiţvelgiant į tai, kad minėtame 

mokslininkų darbe nebuvo įvertinta laike kintančios apkrovos įtaka, kitame 

skyriuje yra pateikiami dinaminės analizės rezultatai. 



56 3. JUOSMENS SLANKSTELIO MODELIAVIMO SKAITINIAI REZULTATAI 

 

3.1.2. Vientiso nevienalyčio modelio dinaminė analizė 

Modelio kortikalinio audinio įtemptojo būvio diagramos, esant laike kintančiai 

apkrovai, pateiktos 3.5 paveiksle. Laike kintančios apkrovos grafikas yra 
pateiktas 2.5 paveiksle. Apkrovimas uţtrunka vieną sekundę: per 0,8 s apkrovos 

dydis laipsniškai kinta nuo nulio iki 0,15 MPa ir pasiekia savo maksimumą  

(0,75 MPa) per likusį laiką. Įtemptojo būvio diagramos atspindi tris 
charakteringus atvejus, esant didţiausiai išorinės apkrovos vertei (0,75 MPa) ir 

skirtingiems kortikalinio audinio storiams.  

 

 

3.5 pav. Įtempių pasiskirstymas ant kortikalinio audinio, esant 0,75 MPa dinaminei 
apkrovai ir ţemam tankio lygiui (0,1 g/cm3): a) kortikalinio audinio storis 0,5 mm;  

b) kortikalinio audinio storis 0,4 mm; c) kortikalinio audinio storis 0,2 mm 

Fig. 3.5. Distribution of von Mises stress on cortical shell due to 0.75 MPa dynamic load 

and low apparent density (0.1 g/cm3): a) thickness of cortical shell 0.5 mm. b) thickness 

of cortical shell 0.4 mm; c) thickness of cortical shell 0.2 mm 

3.5 a paveikslas parodo kortikalinio audinio įtempių pasiskirstymą, esant 
0,5 mm kortikalinio audinio storiui. Kaip matyti, takumo riba viršijama 

priekinėje kortikalinio audinio sienelėje (40 MPa), o tolstant nuo šito ruoţo, 

įtempių vertės atitinkamai maţėja. Vidinė kortikalinio audinio dalis yra apkrauta 
maţiau: tai galima paaiškinti palaikančiu trabekulinio audinio efektu.  

3.5 c paveiksle rodomas panašų įtempių pasiskirstymo pobūdis, tačiau šiuo 

atveju perkrautos zonos plotas yra didesnis. Be to, takumo riba viršijama 

apatiniuose kortikalinio audinio kraštuose. 
3.5 c paveikslas pateikiamas įtempių pasiskirstymas, esant maţiausiam 

audinio storiui. Takumo riba viršijama priekinėje sienelėje, taip pat pradeda 
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formuotis įtempių koncentratoriai ant kortikalinio audinio šonų. Vidinė 

kortikalinio audinio dalis palaikoma trabekulinio audinio ir susidarančių įtempių 

dydis svyruoja nuo 10 iki 25 MPa. 

Kaip matyti, įtempių pasiskirstymas, palyginus su statine analize, yra labiau 
koncentruotas ir įtempių koncentratoriai aptinkami kortikalinio audinio 

priekinėje sienelėje. Be to, visais atvejais takumo riba viršijama ir perkrautos 

modelio dalies zonos plotas priklauso nuo kortikalinio audinio storio. 
Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 

audinio dinaminės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio vertėms, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm, pateikta 3.6 paveiksle. 
 

 

3.6 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms tankio ir apkrovų 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm 

Fig. 3.6. Von Mises stress on cortical shell of the model versus apparent density and 

load. Width of cortical shell is 0.5 mm 

Grafike pavaizduotas dinaminio apkrovimo atvejis, esant skirtingoms tankio 
bei išorinės apkrovos vertėms. Esant maţiausiai apkrovos vertei, susidarančių  

įtempių dydţiai neviršija 8 MPa, esant maţiausiam trabekulinio tankio tankiui 

(0,1 g/cm
3
). Taip pat reikia pabrėţti, jog esant apkrovai, maţesnei uţ 0,60 MPa, 

įtempių priklausomybės pobūdis nuo trabekulinio audinio tankio yra arti tiesinio 
ir takumo riba nėra viršijama.  

Kai yra 0,60 MPa apkrova, takumo riba pasiekiama esant maţiausiam 

trabekulinio audinio tankiui, o padidinus apkrovos vertę iki 0,75 MPa, 
susidarančių įtempių vertė pasiekia 40 MPa net esant 0,15 g/cm

3
 audinio tankiui.  
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Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 

audinio dinaminės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio vertėms, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm, pateikta 3.7 paveiksle. 

Grafike aptinkamas takumo ribos viršijimas: jis vaizduojamas plokščiu 
ruoţu. Šio ruoţo plotas yra didesnis, palyginus su modeliu, kai kortikalinio 

audinio storis yra 0,5 mm ir takumo riba viršijama jau esant 0,45 MPa apkrovai, 

esant maţiausiam trabekulinio audinio tankiui. Taip pat takumo riba pasiekiama, 
kai yra didţiausia apkrovos vertė, esant 0,2 g/cm

3
 tankiui.  

Priklausomybės tarp tankio ir įtempių reikšmių įgauna netiesinį pobūdį, o 

stiprumo atsarga varijuoja nuo 30 iki 70 %, esant apkrovoms, ţemesnėms uţ 
0,3 MPa. Padidinus išorinės apkrovos vertę iki 0,45 MPa, takumo riba viršijama. 

 

 

3.7 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms tankio ir apkrovų 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm 

Fig. 3.7. Von Mises stress on cortical shell of the model versus apparent density and 

load. Width of cortical shell is 0.4 mm 

3.8 paveiksle rodoma priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių 

ant kortikalinio audinio dinaminės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm. 
Kaip matyti iš grafiko, įtempių vertės, esant 0,15 MPa apkrovos vertei, 

svyruoja nuo 11 iki 20 MPa, tačiau apkrovai padidėjus iki 0,45 MPa takumo riba 

yra pasiekiama.  
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3.8 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms tankio ir apkrovų 

vertėms, kai kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm 

Fig.  3.8. Von Mises stress on cortical shell of the model versus apparent density and 

load. Width of cortical shell is 0.2 mm 

Kai yra 0,60 MPa apkrova, takumo riba pasiekiama, esant 0,15 g/cm
3
 

trabekulinio audinio tankiui, o padidinus apkrovos vertę iki 0,75 MPa, 

susidarančių įtempių vertė pasiekia 40 MPa, net esant 0,20 g/cm
3
 audinio 

tankiui.  

3.1.3. Vientiso nevienalyčio modelio statinės ir dinaminės 
analizės palyginimas 

Įtempių pasiskirstymas bei jų vertės, esant statinei ir dinaminei apkrovai, labai 

skiriasi ir tai turi būti įvertinta sprendţiant stiprumo klausimus osteoporozės 

poveikio tyrimo metu. Be to, palyginimas reikalingas 2.42 skyriuje iškeltajai 
hipotezei patvirtinti: lūţio rizikai įvertinti buvo priimta, kad kūno svoris 

dinaminio apkrovimo metu padidėja ne daugiau kaip 2,66(7) karto.  

3.9 paveiksle rodoma, kad dinaminės analizės metu, esant plonam 

kortikaliniam audinio sluoksniui (0,2 mm), takumo riba yra viršijama, kai yra 
0,45 MPa apkrova ir 0,15 g/cm

3
 trabekulinio audinio tankis. Statinės analizės 

metu takumo riba buvo pasiekta esant 0,10 g/cm
3
 tankiui. Tai įrodo, kad 

dinaminė apkrova turi ryškią įtaką osteoporotiniam kaului. 
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3.9 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingoms trabekulinio kaulo 

reikšmėms esant 0,45 MPa apkrovai 

Fig. 3.9. The von Mises stress on cortical shell due to various density of trabecular bone 

and 0.45 MPa load 

Didţiausi skirtumai tarp įtempių verčių statinės ir dinaminės analizės 
atvejais pasireiškia esant aukščiausiai apkrovos vertei (0,75 MPa) ir minimalaus 

trabekulinio audinio tankio vertei (0,10 g/cm
3
).  

3.10 paveiksle pateikiamas skirtumas tarp von Miseso įtempių, susidarančių 

ant 0,5 mm storio kortikalinio audinio, esant dinaminei ir statinei apkrovai. Kai 
išorinės apkrovos vertė yra 0,45 MPa, skirtumas tarp rezultatų, esant statinei ir 

dinaminei analizei, sudaro 20 %, bet ši skirtis pakyla iki 40 %, padidinus 

apkrovą iki 0,60 MPa. Esant dinaminei analizei, įtempių vertė pasiekia takumo 
ribą, kai yra 0,75 MPa apkrova, tačiau statinės apkrovos atveju stiprumo atsarga 

sudaro 25 %. 

3.11 paveiksle pateikiamas skirtumas tarp von Miseso įtempių, susidarančių 
ant 0,4 mm storio kortikalinio audinio, esant dinaminei ir statinei apkrovai. Šiuo 

atveju skirtumas tarp įtempių sudaro 25 %, esant 0,15 MPa apkrovai, tačiau šis 

rodiklis išauga iki 50 % padidinus apkrovą iki 0,45 MPa. Be to, esant šiai vertei 

dinaminės analizės metu takumo riba yra pasiekiama, o statinio apkrovimo 
atveju stiprumo atsarga sudaro 15 %, kai yra 0,75 MPa apkrova. 

3.12 paveiksle pateikiamas skirtumas tarp von Miseso įtempių, susidarančių 

ant 0,2 mm storio kortikalinio audinio, esant dinaminei ir statinei apkrovai. 
Skirtumas tarp įtempių verčių viršija 15 %, kai yra 0,15 MPa apkrova, tačiau 

skirtis pakyla iki 25 %, padidinus apkrovą iki 0,3 MPa. Abiem atvejais takumo 

riba pasiekiama esant 0,45 MPa apkrovai. 
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3.10 pav. Skirtumas tarp von Miseso įtempių vertės ant kortikalinio audinio, esant 

0,5 mm storiui statinės ir dinaminės apkrovos metu 

Fig. 3.10. The difference between von Mises stress values due to static and dynamic load 

for model with 0.5 mm cortical shell width 

 

 
3.11 pav. Skirtumas tarp von Miseso įtempių vertės ant kortikalinio audinio, esant 

0,4 mm storiui statinės ir dinaminės apkrovos metu 

Fig. 3.11. The difference between von Mises stress values due to static and dynamic load 

for model with 0.4 mm cortical shell width 
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3.12 pav. Skirtumas tarp von Miseso įtempių vertės ant kortikalinio audinio, esant 

0,2 mm storiui statinės ir dinaminės apkrovos metu 

Fig. 3.12. The difference between von Mises stress values due to static and dynamic load 

for model with 0.2 mm cortical shell width 

Šie rezultatai rodo, kad įtempių vertė yra susijusi su trabekulinio audinio 

tankiu, tačiau svarbių vaidmenį atlieka kortikalinis audinys, kurio sluoksnio 

storis yra vienas svarbiausių parametrų kaulo stiprumui įvertinti. Be to, rezultatai 
parodė, kad statinė analizė nėra pakankama, siekiant įvertinti paciento kaulo 

stiprumą įprastomis gyvenimo sąlygomis, nes rezultatų skirtumas, palyginti su 

dinamine analize, sudaro iki 50 %. 

3.2. Trabekulinio modelio skaitiniai rezultatai 

Sukurtas trabekulinis modelis, atspindintis anatominį porėtumo santykį, esant  
įvairiems osteoporozės lygiams, buvo apkrautas statine 0,15–0,75 MPa išorine 

apkrova, taip pat buvo atliktas tyrimas, siekiant ištirti šio modelio mechaninę 

elgseną, esant laike kintančiai dinaminei apkrovai (tokiu būdu yra 
modeliuojamas šuolis).  

Toliau pateikiami skaičiavimų rezultatai, atspindintys susidarančių von 

Miseso įtempių priklausomybę nuo tokių veiksnių, kaip trabekulinio audinio 
porėtumas (jis yra taip pat susiejamas su trabekulinio kaulo skale), kortikalinio 

audinio storis (nagrinėjamas intervalas 0,2–0,5 mm) bei apkrovos dydis. 
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3.2.1. Trabekulinio modelio statinė analizė 

Modelio įtemptojo būvio diagramos pateiktos 3.13 paveiksle. Jos atspindi tris 

charakteringus atvejus, esant 0,75 MPa išorinei apkrovai, skirtingiems 
kortikalinio audinio storiams bei porėtumo santykiams.  

 

3.13 pav. Modelio įtempių pasiskirstymas, esant 0,75 MPa statinei apkrovai:  

a) BV/TV 35 %, kortikalinio audinio storis 0,5 mm;  

b) BV/TV 35 %, kortikalinio audinio storis 0,4 mm; c) BV/TV 35 %, kortikalinio 

audinio storis 0,2 mm 

Fig. 3.13. Distribution of von Mises stress on model due to 0.75 MPa static load:  

a) BV/TV 35%, cortical shell 0.5 mm; b) BV/TV 20%, cortical shell 0.4 mm; c) BV/TV 
10%, cortical shell 0.2 mm 

3.13 a paveiksle pateikiamas modelio įtempių pasiskirstymas, esant 0,5 mm 

kortikalinio audinio storiui. Šiuo atveju BV/TV santykis sudaro 35 %. Kaip 
matyti, įtempių pasiskirstymas yra gana tolygus ir įtempių koncentratoriai nėra 

akivaizdţiai aptinkami. Kortikalinio audinio sluoksnio storiui sumaţėjus iki 

0,4 mm, o BV/TV santykiui iki 20 %, modelio kraštai deformuojami ir 

atlenkiamos išorinės apkrovos (3.13 b pav.). Reikia pabrėţti, kad vaizdumo dėlei 
deformacijos atvaizdavimo faktorius yra 20. 

3.13 c paveiksle matyti, kad ant kortikalinio audinio priekinės sienelės 

susidaro įtempių koncentratoriai ir viršijama takumo riba. 
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Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 

audinio statinės apkrovos metu, esant skirtingiems BV/TV santykiams, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm, pateikta 3.14 paveiksle. 

 

 

3.14 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingiems trabekulinio kaulo 

tūrio santykiams ir apkrovų dydţiams, kai kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm 

Fig. 3.14. Von Mises stress versus BV/TV ratio and the value of external load. The 

thickness of cortical shell is 0.5 mm 

Kaip matyti, tyrimo metu kaitaliojami BV/TV santykiai bei išorinės 

apkrovos vertės. Esant maţiausiai apkrovos vertei, susidarančių įtempių dydţiai 

neviršija 3 MPa, kai yra maţiausia trabekulinio tankio vertė (0,1 g/cm
3
). Taip 

pat reikia pabrėţti, jog, esant 0,15 MPa apkrovai, įtempių priklausomybė nuo 

trabekulinio audinio tankio yra arti tiesinės.  

Didėjant apkrovai priklausomybė tarp įtempių ir tankio įgauna netiesinį 
pobūdį ir įtempių dydţių skirtumas 0,15–0,35 BV/TV santykio intervale sudaro 

45 %. Nepaisant to, takumo riba (40 MPa) nėra viršijama, o stiprumo atsarga 

sudaro 62,5 %. 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 
audinio statinės apkrovos metu, esant skirtingiems BV/TV santykiams, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm, pateikta 3.15 paveiksle. 

Grafikas panašus į pateiktą 3.14 paveiksle: susidarančių įtempių vertės, kai 
yra maţiausia apkrova, įgauną tiesinį pavidalą ir neviršija 40 MPa, esant 

0,1 BV/TV santykiui. Apkrovai didėjant, įtempių vertės atitinkamai didėja ir 

pasiekia 17 MPa, kai yra 0,75 MPa. Reikia pabrėţti, kad takumo riba šiuo atveju 
irgi nėra viršijama, tačiau, palyginus su rezultatais, esant 0,5 mm kortikalinio 

audinio sluoksniui, stiprumo atsarga yra maţesnė ir sudaro 58,5 %. 
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3.15 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingiems trabekulinio kaulo 
tūrio santykiams ir apkrovų dydţiams, kai kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm 

Fig. 3.15. Von Mises stress versus BV/TV ratio and the value of external load. The 

thickness of cortical shell is 0.4 mm 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant kortikalinio 

audinio statinės apkrovos metu, esant skirtingoms tankio vertėms, kai 
kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm, pateikta 3.16 paveiksle. 

 

 

3.16 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingiems trabekulinio kaulo 

tūrio santykiams ir apkrovų dydţiams, kai kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm 

Fig. 3.16. Von Mises stress versus BV/TV ratio and the value of external load. The 

thickness of cortical shell is 0.2 mm 
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Šiuo atveju takumo riba viršijama, kai yra 0,6 ir 0,75 MPa apkrova, esant 

maţiausiam BV/TV santykiui. Tai atspindi plokščias grafiko ruoţas. 

Priklausomybė tarp įtempių ir tankio, kai yra maţiausia apkrovos vertė, įgauna 

šuolinį charakterį, kuris pasireiškia, kai BV/TV santykis yra lygus 0,2. Panašus 
šuolis vyksta esant 0,75 MPa apkrovai: įtempių vertė pakyla 18 % ir pasiekiama 

takumo riba. 

Esant 0,2 mm kortikalinio audinio sluoksnio storiui, tamprumo riba nebuvo 
viršijama, kai apkrova buvo maţesnė uţ 0,6 MPa. Be to, esant plonam 

kortikalinio audinio sluoksniui, ryškiai didėja BV/TV santykio įtaka 

susidarančių įtempių dydţiui. 
 

3.2.2. Trabekulinio modelio dinaminė analizė 

Modelio įtemptojo būvio diagramos, esant laike kintančiai apkrovai (apkrovos 
veikimo grafikas yra pateiktas 2.5 paveiksle), pateiktos 3.17 paveiksle. Jos 

atspindi tris charakteringus atvejus, esant didţiausiai išorinės apkrovos vertei 

(0,75 MPa), skirtingiems kortikalinio audinio storiams ir BV/TV santykiams.  
 

 

3.17 pav. Įtempių pasiskirstymas ant modelio, esant 0,75 MPa dinaminei apkrovai:  

a) BV/TV 35 %, kortikalinio audinio storis 0,5 mm; b) BV/TV 35 %, kortikalinio 
audinio storis 0,4 mm; c) BV/TV 35 %, kortikalinio audinio storis 0,2 mm 

Fig. 3.17. Distribution of von Mises stress on lumbar body model due to 0.75 MPa static 

load: a) BV/TV 35%, cortical shell 0.5 mm. b) BV/TV 20%, cortical shell 0.4 mm;  

c) BV/TV 10%, cortical shell 0.2 mm 
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3.17 a paveiksle rodomas modelio įtempių pasiskirstymas, esant 0,5 mm 

kortikalinio audinio storiui. Kaip matyti, takumo riba yra viršijama kortikalinio 

audinio priekinėje sienelėje (40 MPa), o tolstant nuo šito ruoţo įtempių vertės 

atitinkamai maţėja. Vidinė kortikalinio audinio dalis yra apkrauta maţiau, tačiau 
yra aptinkami įtempių koncentratoriai ant viršutinės trabekulinės struktūros 

dalies. Tai galima paaiškinti kontaktinės jėgos gniuţdomuoju efektu. 

3.17 b paveiksle matyti panašų įtempių pasiskirstymo pobūdis, tačiau šiuo 
atveju perkrautų zonų skaičius ir plotas yra didesnis. Be to, takumo riba 

viršijama apatiniuose kortikalinio audinio kraštuose. 

3.17 c paveiksle pateikiamas įtempių pasiskirstymas, esant maţiausiam 
audinio storiui. Takumo riba yra viršijama priekinėje sienelėje ir iš kortikalinio 

audinio šonų, be to, perkraunamas trabekulinis audinys. Tai galima paaiškinti 

tuo, kad kortikalinis audinys, pasiekęs takumo ribą, nebegali priešintis 

deformacijoms ir didelė dalis apkrovos persiskirsto ant trabekulinės struktūros.  
Kaip matyti, įtempių pasiskirstymas, palyginus su statine analize, yra labiau 

koncentruotas ir įtempių koncentratoriai yra aptinkami kortikalinio audinio 

priekinėje sienelėje. Be to, visais atvejais takumo riba yra viršijama ir perkrautos 
modelio dalies zonos plotas priklauso nuo kortikalinio audinio storio. 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant modelio 

dinaminės apkrovos metu, esant skirtingiems BV/TV santykiams, kai 
kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm, pateikta 3.18 paveiksle. 

 

 

3.18 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingiems trabekulinio kaulo 

tūrio santykiams ir apkrovų dydţiams, kai kortikalinio audinio storis yra 0,5 mm 

Fig. 3.18. Von Mises stress versus BV/TV ratio and the value of external load. The 

thickness of cortical shell is 0.5 mm 
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Kai yra maţiausia apkrovos vertė, susidarančių įtempių dydţiai neviršija 

14  Pa, esant maţiausiam BV/TV santykiui (0,1). Taip pat reikia pabrėţti, jog 

kai yra apkrova, maţesnė uţ 0,45 MPa, takumo riba nėra viršijama.  

Esant 0,45 MPa ir aukštesnei vertei, apkrovos takumo riba pasiekiama, kai 
yra maţiausias BV/TV santykis, bet visais kitais atvejais modelis turi tam tikrą 

stiprumo atsargą, kuri didėja, maţėjant porėtumo lygiui. 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant modelio 
dinaminės apkrovos metu, esant skirtingiems BV/TV santykiams, kai 

kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm, pateikta 3.19 paveiksle. 

 

 

3.19 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingiems trabekulinio kaulo 

tūrio santykiams ir apkrovų dydţiams, kai kortikalinio audinio storis yra 0,4 mm 

Fig. 3.19. Von Mises stress versus BV/TV ratio and the value of external load. The 

thickness of cortical shell is 0.4 mm 

Grafike aptinkamas takumo ribos viršijimas: jis vaizduojamas plokščiu 
ruoţu. Šio ruoţo plotas yra didesnis, palyginus su modeliu su 0,5 mm 

kortikalinio audinio storiu, o takumo riba irgi yra viršijama, jau esant 0,45 MPa 

apkrovai, kai yra maţiausias BV/TV santykis. Taip pat takumo riba pasiekiama 

esant apkrovai, kurios vertė yra didesnė uţ 0,6 visais apkrovimo atvejais. 
Priklausomybės tarp tankio ir įtempių reikšmių įgauna ryškesnį netiesinį pobūdį. 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant modelio 

dinaminės apkrovos metu, esant skirtingiems BV/TV santykiams, kai 
kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm, pateikta 3.20 paveiksle. 
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3.20 pav. Kortikalinio audinio von Miseso įtempiai esant skirtingiems trabekulinio kaulo 

tūrio santykiams ir apkrovų dydţiams, kai kortikalinio audinio storis yra 0,2 mm 

Fig. 3.20. Von Mises stress versus BV/TV ratio and the value of external load. The 

thickness of cortical shell is 0.2 mm 

Kaip matyti iš grafiko, įtempių vertės, esant 0,15 MPa apkrovos vertei, 

svyruoja nuo 23 iki 40 MPa, tačiau, apkrovai padidėjus virš 0,3 MPa, takumo 

riba pasiekiama esant bet kuriomis BV/TV santykio vertėms. Plokščias grafiko 

ruoţas parodo modelio perkrovą. 

3.2.3. Statinės ir dinaminės analizės rezultatų palyginimas 

Priklausomybė tarp von Miseso įtempių, susidarančių ant slankstelio kūno 
modelio statinės bei dinaminės apkrovos metu, esant skirtingiems trabekulinio 

kaulo tūrio santykiams bei kortikalinio audinio sluoksnio storiams, pateiktos 

3.21 ir 3.22 paveiksluose. 

Kaip matyti iš 3.21 paveikslo, statinio apkrovimo atveju skirtumas tarp 
įtempių dydţių, esant 0,5 ir 0,4 mm kortikalinių audinių storiams, yra neţymus 

ir neviršija 12 %. Taip pat skirtumas tarp įtempių dydţių nėra ryškus, esant 

BV/TV santykio intervale nuo 0,35 iki 0,20. Tačiau kortikalinio audinio 
sluoksnio storiui sumaţėjus iki 0,2 mm, įtempių vertės pakyla daugiau nei 60 %. 

Panaši tendencija yra stebima, BV/TV santykiui sumaţėjus iki 0,1. Tokiu atveju 

skirtumas tarp įtempių dydţių sudaro apie 40 %. Tai rodo, jog kortikalinio 
audinio storis yra svarbiausias veiksnys kaulo stiprumo aspektu. 
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3.21 pav. Von Miseso įtempių, susidarančių ant slankstelio kūno modelio statinės 

apkrovos metu, esant skirtingiems trabekulinio kaulo tūrio santykiams bei kortikalinio 

audinio sluoksnio storiams, reikšmės. Apkrovos vertė – 0,75 MPa 

Fig. 3.21. The values of von Mises stress on lumbar body versus different BV/TV ratios 

and thicknesses of cortical shell due to static loading. The value of load – 0.75 MPa 

Analogiškas tendencingumas aptinkamas dinaminės analizės atveju 

(3.22 pav.).  

 

 

3.22 pav. Von Miseso įtempių, susidarančių ant slankstelio kūno modelio dinaminės 

apkrovos metu, esant skirtingiems trabekulinio kaulo tūrio santykiams bei kortikalinio 

audinio sluoksnio storiams, reikšmės. Apkrovos vertė – 0,15 MPa 

Fig. 3.22. The values of von Mises stress on lumbar body versus different BV/TV ratios 
and thicknesses of cortical shell due to dynamic loading. The value of load – 0.15 MPa 
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Ryškus įtempių verčių skirtumas yra išgautas esant 0,15 MPa apkrovai ir 

rezultatai grindţia tai, kad, vertinant kaulo stiprumą, turi būti atsiţvelgta į 

kortikalinio audinio sluoksnio storį. 

Trabekulinės struktūros buvimas leido pastebėti, kad takumo riba iš pradţių 
viršijama kortikaliniame audinyje, o paskui apkrovos persigrupuoja ant 

trabekulių. Analogišką reiškinį pastebėjo Bouzakis ir kt. (2004). 

Statinio tyrimo rezultatai buvo palyginti su McDonald et al. (2012) ir Kim et al. 
(2013) gautais rezultatais. Anot McDonald, apkrova, kuriai esant pasiekiama 

takumo riba yra lygi 0,99 MPa, tačiau šiame darbe, esant plonam kortikaliniam 

audiniui (0,2 mm) ir ţemam BV/TV santykiui (0,1), takumo riba buvo pasiekta 
esant 0,60 MPa apkrovai. Palyginus su vientisu modeliu, trabekulinis yra 

stipresnis, nes vientisas patyrė lūţį, kai apkrova buvo 0,45 MPa. Analogišką 

reikšmę gavo (0,45 MPa) Kim et al. (2013). 

Didesnis rezultatų sutapimas buvo aptiktas palyginus pateiktus rezultatus su 
Kim et al. (2013) darbo rezultatais, esant 0,15–0,30 MPa, apkrovos skirtumas 

neviršijo 8 %. 

Trabekulinio ir vientiso modelių įtempių palyginimai yra pateikti  
3.23 paveiksle. 

 

 
3.23 pav. Trabekulinio ir vientiso modelio įtempių reikšmių palyginimas prie 

skirtingų statinių apkrovų. Abiejų modelių kortikalinių audinių storiai  

yra vienodi (0,2 mm) 

Fig. 3.23. The comparison of calculated values of the maximum von Mises stress for 

trabecular and continuum vertebrae model due to various values of static load. The 

cortical shell thicknesses are the same (0.2 mm) 
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Kaip matyti iš 3.23 paveikslo, įtempių reikšmės trabekuliniame modelyje 

yra didesni ir ši tendencija yra būdinga visiems apkrovimo atvejams. Tai yra 

paaiškinama tuo, kad trabekulinio modelio geometrija yra artimesnė slanksteliui, 

ir apkrovos, palyginus su vientisuoju modeliu, maţiau sugeriamos kontinuumu 
atvaizduojamos vidinės struktūros. Trabekulinį modelį yra siūlomą taikyti lūţio 

rizikai prognozuoti, kadangi jis leidţia kompleksiškai įvertinti viso slankstelio 

kūno įtemptąjį būvį. 

 
3.3. Trabekulinio modelio lūţio rizikos skaičiavimo 
rezultatai ir jų interpretavimas 

3.3.1. Von Miseso įtempių aproksimacijos rezultatai 

Von Miseso įtempių aproksimacija atlikta taikant R studio (Core 2017) 

programą bei „nlme“ (Pinheiro et al. 2019) paketą virš D×B×P aibės, čia D, B, ir 

P yra atitinkamai δ, β, p verčių aibės:  δ ∈ D = {0,5; 0,4; 0,2} mm,  β ∈ B = {0,1; 

0,2; 0,35},  ir p ∈ P = {0,15; 0,30; 0,45; 0,60; 0,75} MPa.  

45 taškų aibė, susidedanti iš von Miseso įtempių reikšmių, gautų 

trabekulinio modelio statinės analizės metu ir reikalinga polinomui 
aproksimuoti, pateikta B priede. 

Apskaičiuotos koeficientų vertės yra tokios: a0 = 40,095; a1 = 109,545; a2 = 

−33,064; a3 = −153,799; a11 = 56,976; a33 = 152,808; a12 = −410,969; a13 = 
−348,377; a123 = 704,586; a112 = −153,953; a113 = −117,969; a221 = 737,456;  

a223 = 97,428; a331 = 361,940; a332 = 56,473; a12233 = −2913,652;  

a11233 = 702,954. 

3.3.2. Trabekulinio modelio lūţio rizikos skaičiavimo rezultatai 

Remiantis pateikta metodika, išnagrinėti du slankstelių lūţio rizikos atvejai. 

Pirmuoju atveju (II atvejis) tokios reikšmės naudojamos: BV/TV vidurkis 

 (  )   0,1, kortikalinio sluoksnio storio vidurkis  (  )   0,2 mm, variacijos 

koeficientai     (  )  √ (  )   (  )  0,2 ir     (  )   0,2; 

koreliacijos koeficientas    (     )   0,35; išorinės apkrovos vidurkis      

įgyja vertes   (    ) ∈ *                    +, čia       0,372 MPa; 

išorinių apkrovų variacijos koeficientas imamas pastovus:     (    )   0,20. 

Antruoju atveju (II atvejis) tokios reikšmės naudojamos: vidurkiai   

 (  )   0,25 ir  (  )   0,2 mm; variacijos koeficientai     (  )   0,2 ir 

    (  )   0,2; koreliacijos koeficientai    (     )   0,35; o išorinės 

apkrovos vidurkis      taip pat įgyja tris reikšmes 
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 ( 
   

) ∈ { 
   

      
   

     
   

}, čia       0,372 MPa; išorinių apkrovų 

variacijos koeficientas yra pastovus:     (    )   0,2.  

Paţymėtina, kad I ir II atvejams išorinės apkrovos vidurkis yra  (    )    

0,372 MPa, kas apytiksliai atitinka 75 kg masės ţmogaus ramybės būsenos 

apkrovą,  (    )   2,5      0,93 MPa yra artimas didţiausiai apkrovai, 

ţmogui pašokus. Iš viso buvo sugeneruotos 10
6
    ir    atsitiktinės vertės.  

   ,   ,     , ir      a. d. realizacijos pateiktos histogramų pavidalu 

(3.24 pav.).  

 

 
3.24 pav. Skirtingų atsitiktinių dydţių tikimybių tankio funkcijų realizacijos:  

a)    tankio funkcija (I atvejis); b)    tankio funkcija (I atvejis);  

c)      tankio funkcija (I atvejis); d)    tankio funkcija (II atvejis);  

e)    tankio funkcija (II atvejis); f)       tankio funkcija (II atvejis);  

Fig. 3.24. Realizations of the probability density functions of the random variables: 

a)    density function (Case I); b)    density function (Case I);  

c)      density function (Case I); d)    density function (Case II);  

e)    density function (Case II); f)       density function (Case II);  

 

Nupjautinio BV/TV a. d. realizacijų histogramos yra duotos 3.24 a ir d 
paveiksle, o nupjautinio kortikalinio kevalo storio a. d. realizacijos pavaizduotos 

3.24 e ir f paveiksle. Ribinės apkrovos      a. d. realizacijų histogramos bei šių 

realizacijų 0,05 bei 0,95 empiriniai kvantiliai parodyti 3.24 c ir f paveiksle. 
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Reikia pabrėţti, kad 3.24 a, b, d ir e paveiksle histogramose parodyti visi a. d. 

   ir    reikšmių intervalai, o 3.24 c ir f paveiksle parodyti nupjautiniai a. d. 

     reikšmių intervalai. 

Abiejų, I ir II atvejų, lūţio rizikos bei a. d.     ,      ir Z =      −      

histogramos matomos 3.25 paveiksle.  

 

 
3.25 pav.      ir      atsitiktinių dydţių tikimybės tankio funkcijų histogramos:  

a) I atvejis; c) II atvejis; b) ir d) yra Z =      −      a. d. empirinės tikimybės 

pasiskirstymo funkcijos  ̂    ir lūţio rizikos      : b) I atvejis; d) II atvejis:  ̂   ( ) ir        

kai  (    ) =     ;   ̂   ( ) ir        kai  (    ) = 1,5    ;  ̂   ( ) ir         

kai  (    ) = 2,5      

Fig. 3.25. Realizations of the probability density functions of the random variables 

      and     : a) for Case I; c) for Case II; empirical cumulative distribution functions 

 ̂   ( ) of r.v. Z =      −      and failure risks      : b) for Case I; c) for Case II:  ̂   ( ) 

and       when  (    ) =     ;   ̂   ( ) and        when  (    ) = 1.5    ;  ̂   ( ) 

and        when  (    ) = 2.5     
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Iš šių histogramų galime matyti, kad, didėjant kortikalinio audinio storiui δ 

nuo δ = 0,2 (I atvejis) iki δ  =  0,25  (II atvejis)  bei  BV/TV santykiui didėjant 

nuo β  =  0,1  (I atvejis) iki β  =  0,2 (II atvejis), lūţio rizika     sumaţėja nuo 

0,0904 iki 2,752·10
−3 

kai  (    ) =      = 0,372 MPa; nuo 0,417 iki 0,0337 

esant  (    ) = 1,5     = 0,558 MPa; nuo 0,897 iki 0,260 esant  (    ) = 

2,5     = 0,93 MPa.  
Gauti rezultatai leidţia teigti, kad, esant panaudotiems paciento duomenims, 

dinaminės apkrovos atveju slankstelis neišvengiamai lūţtu. Tačiau santykiškai 

maţas kortikalinio storio sluoksnio δ padidėjimas ir BV/TV santykio 
sumaţėjimas labai sumaţintų lūţio riziką.  

Reikia pabrėţti, kad    ir    a. d. koreliacija yra svarbi lūţio rizikai    , 

nes, kaip buvo nustatyta I atveju, koreliacijos koeficiento    (     ) 

padidėjimas nuo 0,35 iki 0,5 padidina lūţio riziką nuo    = 0,0904 iki     = 

0,0963 ir nuo      = 0,417 iki     = 0,418 esant maţoms apkrovos reikšmėms: 

 (    ) ∈{    , 1,5    } = {0,372; 0,558} MPa. Tačiau, esant didelėms 

apkrovos vertėms, koreliacijos koeficiento padidėjimas sumaţina lūţio riziką 

nuo     = 0,897 iki    = 0,8922, kai  (    ) = 2,5     = 0,93 MPa.  

II atveju koreliacijos koeficiento padidėjimas nuo     (     ) = 0,35 iki 

    (     ) = 0,5 padidina lūţio riziką nuo    = 0,002752 iki     =  0,00387, 

kai  (    ) =     = 0,372 MPa; nuo    = 0,0337 iki    = 0,0392, kai  (    ) 

= 1,5     = 0,558 MPa; nuo     = 0,260 iki     = 0,270 , kai  (    ) = 

2,5     = 0,93 MPa.  

Taip pat reikia paţymėti, kad tikimybinis lūţio rizikos įvertinimas 

reikalauja informacijos apie tikimybinio pasiskirstymo funkcijas kartu su 
daugeliu kintamųjų, turinčių įtakos mechaninei slankstelio elgsenai. Šiuo atveju 

tai yra kortikalinio audinio sluoksnio storis, BV/TV santykis, takumo riba, 

geometriniai parametrai ir t. t. Šie kintamieji turi būti vertinami kaip atsitiktiniai 
kintamieji, be to, kaip minėta, reikia atsiţvelgti į tai, ar jie yra vienas nuo kito 

priklausomi. Atsiţvelgiant į informacijos stoką, liečiančią šiam darbui 

reikalingus tikimybinių pasiskirstymų dėsnius, buvo pritaikytas Gauso 

pasiskirstymas. 
Pasiūlytas metodas gali būti pritaikytas kaip osteoporozės diagnostikos 

pagalbinis įrankis paciento specifiniams duomenims apdoroti. 
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3.4. Trečiojo skyriaus išvados 

1. Atlikus vientiso nehomogeninio slankstelio parametrinį tyrimą buvo 

pastebėta, kad stiprumas yra susijęs su trabekulinio audinio tankiu, 

kuriam maţėjant nuo 0,3 iki 0,1 g/cm
3
, susidarantys įtempiai gali 

padidėti iki 60 % statinės apkrovos atveju ir beveik perpus esant 
dinaminei apkrovai.  

2. Parametriniu tyrimu buvo nustatyta, kad kortikalinis audinys yra vienas 

svarbiausių parametrų kaulo stiprumui įvertinti. Esant sveikam audiniui 
(0,5 mm storio), takumo riba nebuvo pasiekiama net esant labai maţoms 

(0,1 g/cm
3
) mineralinio tankio vertėms statinio apkrovimo metu, o esant 

dinaminei analizei takumo riba buvo viršijama esant didţiausiai (0,75 

MPa) apkrovai. Sumaţinus kortikalinio audinio storį iki 0,4 mm, takumo 
riba buvo pasiekta, jau kai buvo 0,45 MPa apkrova. 

3. Silpniausioji paciento specifinio vientiso slankstelio dalis – priekinė 

sienelė, kurioje atsiranda įtempių koncentratorių zona. Šios zonos 
paviršiaus plotas didėja kartu su apkrovos prieaugiu ir būtent joje buvo 

viršijama takumo riba. Kita vertus, galima teigti, kad ši įtempių 

koncentratorių vieta nebus būdinga visiems slanksteliams, nes tai 
nulemia individuali slankstelio anatominė forma. 

4. Trabekulinio modelio analizė patvirtino vientisojo modelio tyrimo 

rezultatus: didţiausia apkrovos dalis tenka būtent kortikaliniam audiniui, 

kurio sluoksnio storis atlieka svarbiausią pasipriešinimo jėgai vaidmenį 
apkrovimo metu. Statinio apkrovimo atveju skirtumas tarp įtempių 

dydţių, esant 0,5 ir 0,4 mm, kortikalinių audinių storiams yra nedidelis 

ir neviršija 12 %. Taip pat skirtumas tarp įtempių dydţių nėra 
reikšmingas esant BV/TV santykiui intervale nuo 0,35 iki 0,20 (iki 

10 %). Tačiau, kortikalinio audinio sluoksnio storiui sumaţėjus iki 

0,2 mm, įtempių vertės pakyla daugiau nei 60 %. Panaši tendencija 
matoma, kai BV/TV santykis sumaţėja iki 0,1. Analogiška tendencija 

aptinkama dinaminės analizės metu. Tai reiškia, kad kortikalinio 

sluoksnio storio įvertinimas būtų naudingas osteoporozės diagnostikos 

tikslams. 
5. Trabekulinio modelio įtempių koncentratorių vieta sutampa su vientisojo 

nehomogeninio modelio įtempių koncentratorių vieta. Be to, trabekulinė 

struktūra leido išsamiau įvertinti osteoporozės poveikį: iš pradţių 
takumo riba viršijama kortikaliniame audinyje, o paskui apkrovos 

persigrupuoja ant trabekulių. 

6. Parametrinio tyrimo rezultatai buvo apdoroti Monte Karlo statistiniu 

metodu ir buvo įvertintas paciento specifinių parametrų slankstelio 
patikimumas. Lūţio rizikos ir atsitiktinių išorinės bei ribinės apkrovos 
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kintamųjų histogramos parodė, kad, didinant  kortikalinio audinio storį 

nuo 0,2 mm iki 0,25 mm, taip pat BV/TV santykį nuo 0,1 iki 0,2, lūţio 

rizika     sumaţėja nuo 0,0904 iki 2,752·10
−3

.  

7. Geometrinis skaitinio slankstelio supaprastinimas sukelia tam tikrų 

modelio apribojimų: įtempių verčių įvairovė nėra apibrėţiama, o dėl 

slankstelio etalono nebuvimo yra sunkiai įvertinamos paklaidos. Šis 
trūkumas iš dalies sušvelninamas lūţio rizikos skaičiavimo skyriuje 

naudojant kovariacijos koeficientus.   
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                           Bendrosios išvados 

1. Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo nustatyta, kad šiuolaikiniai 

osteoporozės diagnostikos metodai turi trūkumų, tačiau šiems trūkumams 
kompensuoti gali būti pritaikyti mechaniniai kaulo vertinimo modeliai, kurie turi 

atvaizduoti šiuos parametrus – anatominę geometrijos formą, porėtumo lygį bei 

kortikalinio audinio storį.  
2. Išanalizavus vientiso modelio parametrinio tyrimo rezultatus, buvo 

nustatyta, jog kortikalinio audinio storis yra vienas svarbiausių parametrų kaulo 

stiprumui įvertinti. Esant sveikam (0,5 mm storio) kortikaliniam audiniui, 
takumo riba nėra pasiekiama net esant labai maţoms (0,1 g/cm

3
) mineralinio 

tankio vertėms statinio apkrovimo metu, o esant dinaminei analizei takumo riba 

yra viršijama esant didţiausiai (0,75 MPa) apkrovai. Sumaţinus kortikalinio 

audinio storį iki 0,4 mm, takumo riba pasiekiama prie 0,45 MPa apkrovos. 
3. Atlikus trabekulinio modelio parametrinį tyrimą, nustatytos įtempių 

priklausomybės nuo kortikalinio audinio storio, porėtumo dydţio ir apkrovos 

vertės. Rezultatai parodė, kad statinio apkrovimo atveju skirtumas tarp įtempių 
dydţių, esant 0,5 ir 0,4 mm kortikalinių audinių storiams, yra neţymus ir 

neviršija 12 %. Taip pat skirtumas tarp įtempių dydţių nėra reikšmingas esant 

BV/TV santykiui intervale nuo 0,35 iki 0,20. Tačiau, kortikalinio audinio 

sluoksnio storiui sumaţėjus iki 0,2 mm, įtempių vertės pakyla daugiau nei 60 %. 
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Tai įrodo, kad kortikalinio audinio sluoksnio storis turi būti įvertinamas 

diagnozuojant osteoporozę.  

4. Išanalizavus trabekulinio modelio parametrinio tyrimo rezultatus, buvo 

pastebėta intensyvi įtempių didėjimo tendencija, sumaţėjus BV/TV santykiui 
nuo 0,2 iki 0,1. Tokiu atveju skirtumas tarp įtempių dydţių sudaro apie 25–

30 %, esant statinei apkrovai, ir pasiekia 50 %, esant dinaminei, kai buvo  

0,60 MPa apkrova. 
5. Pritaikius statistinį Monte Karlo metodą, buvo įvertinta slankstelio lūţio 

rizika. Lūţio rizikos ir atsitiktinių išorinės bei ribinės apkrovos kintamųjų 

histogramos parodė, kad, didinant  kortikalinio audinio storį nuo 0,2 mm iki 
0,25 mm, taip pat BV/TV santykį nuo 0,1  iki  0,2, lūţio rizika sumaţėja nuo 

0,0904 iki 2,752·10
−3

, o santykinai maţas kortikalinio storio sluoksnio δ 

padidėjimas ir BV/TV santykio sumaţėjimas sumaţintų lūţio riziką.  
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Summary in English 

Introduction 

 

Problem formulation 

Osteoporosis is a disease characterized by low bone mass and microarchitectural 

deterioration of bone tissue. Due to the process of osteoporotic degradation, the 

thickness of cortical bone and apparent density of cancellous bone are significantly 

reduced. Osteoporosis is one of the major health problems, especially in elderly 

populations, and is associated with fragility fractures. Various social and medical aspects 

of the osteoporosis has been studied worldwide. Although osteoporotic fractures can 

occur anywhere in the human body, vertebral fractures are the most common among 

them, particularly in the elderly population. Vertebral fractures result in pain, functional 

disability, affects the quality of life, and is associated with the increased mortality. 

Modern methods of medical diagnostics are based on measurment of bone mineral 

density (BMD) and trabecular bone score (TBS), although the reliability of those 
methods is higher in the case of using them both at the same time. In addition, they do 

not show the value of critical external load and the possible location of stress 

concentrators during the physiological activity. 

In addition, the modern scientific literature does not contain enough information on 

effect of time-dependent loads, which occur through daily motion. According to that, 

this work is determined to spread the knowledge about mechanical behavior of the 

osteoporotic bone tissue due to dynamical loads. 
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Relevance of the thesis 

The modelling of bone tissue and the evaluation of its parameters is the progressing field 

of multidisciplinary sciences. The numerical methods of mechanical engineering allow 

developing the complicated biological structures and applying the results on practical 

needs.  

Mentioned methods can serve as a tool for medical diagnostics purposes. Finite 

element (FE) numerical simulation is an effective tool for solving processes that cannot 

be checked by experimental methods, like most of the biomechanical processes. In 

addition, numerical research techniques have the ability to minimize costs and to save 

time during the investigation of biomechanical phenomena of the osteoporotic influence. 

Consequently, there is a posiblity to develop more and more realistic and probable 
numerical models for the very complicated structure such as bone tissue. 

 
Research object 

The object of the study is the first lumbar vertebra affected by osteoporosis  

(hereinafter – L1 vertebra), characterized by a complex geometric shape and 

inhomogeneity. The selection of the study object is based on the fact that the L1 vertebra 

belongs to the most vulnerable part of the lumbar spine in osteoporosis and withstands 

about 60% of the total body load. 

 
Aim of the thesis 

The aim of the thesis is to propose a method for assessing the risk of degraded lumbar 

spine fracture based on the results of a parametric study of a numerical model. 

 
Objectives of the thesis 

In orded to reach the aim of the thesis, following tasks shopuld be completed: 

1. To develop a numerical lumbar vertebrae L1 model, which reflects 
mechanical properties, patient-specific anatomical form and parameters, 

which are used in osteoporosis diagnostics. 

2. To study stresses during static and dynamic load on cortical shell of the 

model with following interpretation of numerical results, which could be 

used in medical diagnostics. 

3. To compare stresses, obtained during the static and dynamic analysis. 

4. To confirm the suitability of numerical calculations of the selected software 

package by comparing the results of numerical research and 3D printed 

model loading. 

5. To process the obtained data statistically by using Monte-Carlo method with 

purpose of estimation of fracture risk due to various degrees os osteoporotic 
degradation of bone tissue. 
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Research methodology 

The methodology contains the development of the three-dimensional numerical model of 

the lumbar vertebrae, which was extracted from CT scans, evaluation of mechanical 

properties and numerical research of stresses by applying the finite element tools. The 

varied parameters of cortical and trabecular bone, such as thickness, density and 

porosity, are also included. The Monte Carlo statistical method is used to process the 

numerical results and determine the risk of vertebral fracture.   

 
The scientific novelty of the thesis 

1. A geometrical model of lumbar vertebra L1, bonding trabecular tissue 

porosity (BV/TV) value with trabecular bone scale (TBS) values is 

proposed. 

2. A theoretical model has been developed to evaluate the elastic-plastic 

behavior of bone tissue and specific patient parameters. 

3. The influence of cortical tissue thickness, density and porosity of trabecular 

tissue on the strength of osteoporotic vertebra under static and dynamic 

loads was evaluated. 

4. A new methodology for estimation of the risk of fracture in case of bone 

degradation has been proposed. 

 

Practical value of the research findings 

The results of the research could be useful for medical diagnosticians to assess bone 

strength and strength capacity. In addition, the results show the mechanically weakest 

area of bone, which allows for a qualitatively redesigned treatment tools and methods. 

The developed model can also be adapted for preoperative purposes, to prepare for 

surgical intervention. 

 
Defended statements 

1. The effect of the dynamic force must be assessed to determine the limit load 

on the vertebrae. 

2. Thickness of cortical bone is the most important parameter for verification 

of oteoporosis diagnostics. 

3. Created models of lumbar vertebrae can be served for failure risk 

estimation. 

 

Approval of research findings 

8 scientific articles were published on the topic of the thesis: two in scientific journals 

included into Clarivate Analytics Web of Science – Chabarova et al. (2017), Maknickas 
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et al. (2019). Two in SCOPUS  – Ardatov et al. (2017); Maknickas et al. (2017); two in 

Lithuanian scientific journals – Ardatov et al. (2015), Kačianauskas et al. (2013). Two in 

conference proceedings – Ardatov et al. (2013); Ardatov et al. (2016). 

Findings of the thesis were presented at 8 scientific conferences:  

− Conference of young scientists “Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai 

tyrimai” in Vilnius, 2014; 

− Conference of young scientists “Mokslas - sveikatai” in Kaunas, 2014; 

− International conference “Mechanika'2014” in Kaunas, 2014; 

− International conference “Supplement: ASBMR annual meeting” in Houston, 

2014; 

− International conference “3rd Polish Congress of Mechanics and 21st 

Computer Methods in Mechanics” in Gdansk, 2015; 

− International conference “40th International solid mechanics conference 

(SOLMECH 2016) ” in Warsaw (2 abstracts), 2016; 

− International conference “43rd Annual European Calcified Tissue Society 
Congress” in Rome, 2016; 

− International conference “World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and 

Musculoskeletal Diseases” in Malaga, 2016. 

 

Structure of the thesis 

The thesis comprises an introduction, three chapters, general conclusions, list of 

literature, resources and scientific publications of the author on the topic of dissertation, 

abstract in English and seven annexes. 

The volume of the thesis amounts to 105 pages with the exception of annexes; the 
text contains 20 numbered equations, 65 illustrations and 13 tables. 91 sources were used 

while writing the thesis. 

 

1. The review of modern numerical bone models  

The modern understanding of the osteoporosis has been gained by the cooperative 

interaction of several scientific disciplines. Apart in depth knowledge of the bone 

biology, specific understanding of biomechanical behaviour is required. In combination 

with other studies, the mechanistic approach based on biomechanics and the numerical 

finite element analysis provide useful tools for research on the bone fragility and support 

a clinical prediction of bone fractures. The biomechanical research, when compared to 

the branches of traditional aeronautical and civil engineering, provides not only a new 

application area but also a raft of challenges relating to the simulation of living tissues. 

Comprehensive discussion on the role of computational biomechanical simulations was 
raised up in the review paper (Doblare et al., 2004). The approach integrating numerical 

simulations, experiments and theoretical knowledge as the major focus of future research 

was pointed out. Application of computational simulations of factors and parameters that 

are difficult or impossible to examine experimentally will reduce or even replace 

experimental and clinical trials. 
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Adequacy of the finite element simulations essentially depends on the choice of 

mechanical approach and the development of proper finite model. Generally, mechanical 

FE simulations are aimed to calculate variations of mechanical stress and strain fields 

while evaluation of strength, fracture risk and others synonymous parameters is 

performed in secondary part of simulation.   

The FE models applied for mechanical analysis of the spine range from sub-micron 

scale assessment of vertebral bone up to the analysis of the whole spine and surrounding 

structures. Developments of the entire human spine scale FE models and their 

simulations are rather limited (Watanabe et al., 2001; Okamoto et al., 2014). Here, 

vertebrae are connected via intervertebral discs (IVD) and posterior elements having a 

relatively complex geometry. Numerical results obtained by applying a three-
dimensional FE model of the human body (Okamoto et al., 2014) illustrate that maximal 

stresses are distributed along the entire skeleton, but fractures and dangerous 

deformation are concentrated in the local fragment of  three vertebrae. Eight well-

established FE models of the lumbar spine (L1-L5) created by different research centres 

around the globe were compared to in vitro and in vivo measurements (Dreischarf et al., 

2014). 

The earlier developments of spinal finite element models with a view to a 

standardized framework of verification, validation and sensitivity analysis were 

examined in the review paper (Jones and Wilcox, 2008). The scope of the above paper 

was restricted to review models of the vertebra, the intervertebral discs and short spinal 

segments. Several tendencies concerning various aspects of vertebral models could be 
distinguished in this review and in the further developments. The FE models largely 

depend on the material properties, geometry, meshing technique, etc. 

Regarding these results and extremely large difficulties in forming of the geometry 

of spine, most of the studies focus on the simplified models. Recent developments are 

limited by smaller fragments of vertebrae (Łodygowski et al., 2005; Su et al., 2009), but 

majority of the studies concerns vertebral body in isolation (Jones and Wilcox, 2008; 

Crowford et al., 2003; Maquer et al., 2015; Provatidis et al., 2010), using also the 

simplified shape by excluding the posterior elements (McDonald et al., 2010; Garo 

et al., 2011).   

Vertebral body under consideration mainly comprises cancellous bone core 

consisting of the trabecular network surrounded by compact bone in a form of external 

thin cortical shell. Character of these properties plays crucial role in development of the 
finite element models. It is obvious that the mechanical properties of the bone tissues in 

vertebral body are directly influenced by their microstructure (Bono and Einhorn, 2003). 

Thereby, the measurement of bone mineral density is useful method in evaluation 

of fracture risk. Osteoporotic changes of the skeleton may be also quantified by the 

density- dependent bone strength degradation described by power-laws (Doblare et al., 

2004). Compressive review and summary of elasticity–density relationships is are also 

presented by Helgason et al. (2008). Some recommendations are made for the 

application of elasticity-density relationships to subject-specific finite element studies 

(Helgason et al., 2008).  

In most of applications, the investigations were restricted by static loading, while 

consideration of the dynamic loads are rather limited (Garo et al., 2011; El-Rich et al., 
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2009). In addition, the parameters of bone tissue weren„t bonded with criterions used in 

medical diagnostics, such as TBS.  

TBS is a textural index that evaluates pixel gray-level variations in the lumbar 

spine DXA image, providing an indirect index of trabecular microarchitecture. TBS is 

not a direct physical measurement of bone microarchitecture, but rather an overall score 

computed by the projection of the 3D structure onto a 2D plane. As is the case for most 

developing technologies, TBS has undergone renement from its earliest description to 

more recent versions. All the TBS studies available here were performed using the more 

recent versions of the TBS software. The following principles underlie TBS: A dense 

trabecular microstructure projected onto a plane generates an image containing a large 

number of pixel value variations of small amplitude. Conversely, a 2D projection of a 
porous trabecular structure produces an image with a low number of pixel value 

variations of high amplitude. A variogram of those projected images, calculated as the 

sum of the squared gray-level differences between pixels at a specic distance, can 

estimate a 3D structure from the existing variations on the 2D projected images. TBS is 

derived from the experimental variograms of 2D projection images. TBS is calculated as 

the slope of the log-log transform of the 2D variogram, where the slope characterizes the 

rate of gray-level amplitude variations. A steep variogram slope with a high TBS value 

is associated with better bone structure, where as low TBS values indicate worse bone 

structure. 

The present study is aimed at numerical investigating the influence of osteoporotic 

degradation of L1 lumbar vertebral body on the mechanical strength characterization. 
Evaluation of the contribution of time-dependent load and degradation of mechanical 

properties is addressed due to dynamic load. 

 

 

2. The lumbar vertebrae modelling methods  

Both continuous and trabecular types of numerical lumbar vertebrae L1 models were 

developed. 
The continuous lumbar vertebrae body consists of two basic structural members – 

outer cortical shell fulfilled by inner bone tissue. The initial anatomical geometry of the 

vertebral body is developed by using DICOM format data and the model is illustrated in 

Figure S2.1.  
 

 
Fig. S2.1.  Frontal section view of the model 
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The height of the lumbar vertebral body model is approximately equal to 30 mm, 

the cross-sectional size is approximately equal to 40 mm. Two intervertebral disks of 

10 mm thickness were also included to reflect boundary conditions with the neighbour 

trabecular. Surrounding compact bone (cortical shell) is modelled as isotropic 

elastoplastic continuum as described in McDonald et al., (2010). The inner cancellous 

bone is transversally isotropic and perfectly elastic. Intervertebral disks were assumed 

isotropic and perfectly elastic.  

The influence of osteoporosis is modelled by changing the thickness of cortical 

shell. In this research, we were investigating three models with thickness of 0.2, 0.4 and 

0.5 mm first used in McDonald (2010) and Kim et al. (2013). Osteoporotic changes 

of the vertebrae is also characterised by decreasing modulus of elasticity of cancellous 
bone. Modulus of cancellous bone is determined according to power-law equations, 

which reflect the impact of apparent density. The selection of this equation is based on 

alignment of our research and data published by Helgason et al. (2008). 

The trabecular model consists of two basic structural members – lumbar body with 

posterior elements and intervertebral disks. The initial anatomical geometry of the 

vertebral body is also dervied by using DICOM format data and converted into 

numerical model using MeshLab software. It is presented in Figure S2.2. 
 

 
Fig. S2.2. The view of lumbar vertebrae model with intervertebral disks 

 
The trabecular network is formed by cylindrical cuts, which are extruded from 

vertical and horizontal planes. This method allowed creating the characteric structure, 

made of rod-like and plate-like trabeculas. The fragment of trabecular lattice is shown in 

Figure S2.3. 

 
Fig. S2.3. The developed geometry of trabecular bone: a) fragment of trabecular network;  

b) two-dimensional view of trabecular network with diameters of cylindrical cuts 
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The bone is subjected by the physiological loads, which occur through daily 

activities. Generally, it presents the axially acting pressure load in the range between 

0.15 and 0.75 MPa (Fig. S2.4). These values are equivalent to 160–810 N compressive 

force.  

Due to nonlinear dynamic analysis, the load depends on the displacement values 

while it‟s direction during compression changes with the deformed shape of the model.  

 
Fig. S2.4. Schematization of load due to compression test,  

E1 – cortical shell; E2 – cancellous bone 

 
Time variation of the load is shown in Figure S2.5 and is determined to simulate 

the effect of dynamic load bearing.  
 

 
Fig. S2.5. Variation of dynamic load in time 

 

The character of time curve is based on analysis of jumps using force platform 

(Linthorne, 2010). It is easy to find that in the first stage until 0.15 MPa the loading is 

low and has static character while in the second stage in the range of 0.15 and 0.75 MPa 

nonlinear behaviour is expected. Load was applied vertically on the surface of superior 

intervertebral disk. The bottom intervertebral disk was constrained from any motion.  
Von Mises-Hencky criterion is applied on research of stresses, which occur on 

cortical shell of the model. The selection of this criterion is based on mechanical 
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properties of the bone, which seem to behave as a ductile material (Dreischarft et al., 

2014; Wolfram et al., 2012). The model was meshed with triangular finite elements due 

to its curvature. The cortical and trabecular bone is presented as 3D structure and 

meshed by using volume tetrahedral finite elements. 

 

 

3. Numerical results of vertebra model parametric research 
and fracture risk estimation 

The numerical results of both static, dynamic analysis and their comparison were 

performed. Incase of continuous model the highest von-Mises stresses occurred in the 

middle of the cortical shell on the front side of the model. Distribution of stress due to 

dynamical load is more varied and there is the higher risk of shell overloading. The 

failure of the model is obtained by external 0.45 MPa load due to 0.15 g/cm3 bone 
density in case of dynamical analysis. The same effect was observed in terms of static 

analysis, for 0.45 MPa load and 0.10 g/cm3 cancellous bone density. It shows that 

dynamic loads are more dangerous for lumbar body. 

The comparison of calculated and ultimate stress in linear static and nonlinear 

dynamic analysis gives notably higher result for nonlinear dynamics load and is highest 

for 0.75 MPa and lowest apparent density of trabecular bone (0,1 g/cm3).  

The difference between results of static and dynamic analysis increases as load 

enhances. Ratio between stress values due to 0.45 MPa load is 20%, while it increases 

up to 40% due to 0.60 MPa load. Due to 0.75 MPa load value of stress reaches critical 

value in case of dynamic load, while the strength capacity is more than 25% in case 

of static load. 
In case of 0.4 mm of cortical shell thickness, the ratio between stress values due to 

0.15 MPa load is less than 25% while it reaches 50% due to 0.45 MPa load, and strength 

capacity of dynamic load is exceeded, while it has a 15% reserve due to static load. The 

difference between results of static and dynamic analysis for model with 0.2 mm 

thickness of cortical shell. exceeds 25% due to 0.3 MPa load while the difference 

between stress values due to 0.15 MPa load is only 15%. In both cases critical value of 

stress is reached due to 0.45 MPa load. 

The results obtained also show that stress greatly depends on both thickness of 

cortical shell and apparent density of cancellous bone, though the primary role is being 

played by cortical shell, as it carries the major part of the load. On the other hand, a 

quality of cancellous bone, which is determined by its density, affects the value of 

stresses. In comparison, the value of failure of the model will be expected due to  
0.45 MPa load for model with 0.2 thickness of cortical shell, since apparent density of 

cancellous bone is smaller than 0.15 g/cm3. Also, the results of our research show, that 

static analysis is not reliable enough for predicting strength capacity of the osteoporotic 

lumbar vertebrae, with the variance in range of the results up to 50%. 

The results of research on trabecular model also showed a great dependence on 

parameters such as the thickness of cortical shell and the BV/TV ratio. Due to static 

load, the difference between von Mises stress in case of efficient (0.5 mm) thickness of 

cortical shell is minor, while the value of the external load does not exceed 0.45 MPa. 
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However, a 0.75 MPa load induces the stress value almost two fold: an 8 MPa stress was 

obtained in the case of a 0.35 BV/TV ratio. For comparison, in the case of a 0.1 BV/TV 

ratio, this value increases up to 15 MPa. 

Similar results were derived investigating the model with 0.4 mm cortical shell 

thickness. The maximum value of stress reached 17 MPa and the characteristic of the 

stress-load-BV/TV reflecting surface was quite identical.  

In the case of low thickness of cortical shell, the obtained values of stress seem to 

be more critical: the yield stress is exceeded in the case of 0.6 MPa and 0.75 MPa loads. 

It is important to notice that that yield stress excess appears in terms of a low BV/TV 

ratio (0.1), while in other cases (where BV/TV ratio is greater than 0.2) the strength 

capacity constitutes 25%. This proves that the loss of thickness becomes the critical 
condition for cortical shell overloading. 

In terms of dynamic analysis, the excess of yield stress was achieved during all 

cases of loading, including the highest value of cortical shell thickness. The 40 MPa 

stress was reached due to a 0.45 MPa load, although the BV/TV ratio was low (0.1). In 

the case of higher BV/TV ratios, the yield stress was not exceeded and the characteristic 

of stress distribution was similar to static loading. 

The increase of von Mises stress values on cortical shell of the model is specific 

and strongly depends on its thickness. While thickness is sufficient (0.5 mm), the 

cortical shell carries the load safely and stress concentrators are not expressed. While 

thickness decreases, stress concentrators start to appear and in the case of shell 

overloading the yield stress appears on the trabecular structure too. 
The obtained tendency of stress growth shows that BV/TV ratio inhibits the shell 

overloading, although it does not prevent the excess of yield stress in conditions of low 

thickness of cortical shell. 

The risk of fracture of the lumbar vertebra can be estimated by the Monte Carlo 

method as a probability Prf = Pr(Z ≤ 0), where Z = Yp,R − Xp,E and Xp,E and Yp,R are 

external pressure p imposed on the vertebra and the load-bearing capacity of the vertebra 

random variables respectively. It is assumed that the load-bearing capacity of the 

vertebra pR equals the minimum pressure p at which the maximum von Mises stresses 

equal the yield stress σY, that is, for the given δ and β,  the load-bearing capacity r.v. pR =  

min{p: gFEM(δ, β, p)  ≥  σY}.  It is assumed that Xp,E and Yp,R are independent random 

variables. To evaluate the fracture risk Prf, the random numbers of the acting pressure 

random variable Xp,E can be generated directly, while the generation of the random 
numbers of the load-bearing capacity Yp,R is more complicated since it is known that the 

cortical shell thickness and BV/TV are dependent random variables. In addition, the 

load-bearing capacity function of the lumbar vertebra pR = h(δ, β, ζY, ...) dependent of all 

variables must be known. Then, the r.v. of the load-bearing capacity Yp,R can be obtained 

as a transformation Yp,R = h(Xδ, Xβ, Xσ,Y, ...), where Xδ, Xβ, Xσ,Y, ... are random variables 

affecting the load-bearing capacity of the lumbar vertebra: for example, the cortical shell 

thickness, BV/TV ratio, the yield stress, geometry, and so on. It is evident that it is not 

possible to generate the sample of the realizations of the load-bearing capacity r.v. Yp,R 

directly by calculating each random number by FEM. Therefore, in the present article, 

another approach is adopted: to approximate the maximum von Mises stresses of the 

vertebra by the polynomial ĝ and then, by solving this polynomial as an equation ζY = 
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ĝ(δ, β, p), to obtain the pressure p that corresponds to the given variables δ, β, and the 

maximum von Mises stress ζY. 

The approximation of the calculated maximum von Mises stresses of the lumbar 

vertebra was conducted by using the program “R studio” (Core 2017) and the package 

“nlme” (Pinheiro et al. 2019) over the set D × B × P,  where D, B, and P are sets of 

values of the cortical shell thickness δ, BV/TV ratio β, and the external load p,  

respectively:  δ ∈ D = {0.5; 0.4; 0.2} mm,  β ∈ B = {0.1; 0.2; 0.35},  and p ∈ P = {0.15; 

0.30; 0.45; 0.60; 0.75} MPa.  
To generate the load-bearing capacity Xp,R random numbers, it is assumed that the 

BV/TV ratio and the cortical shell thickness form a bivariate correlated truncated 
Gaussian random variable:  

 

(     )
 ∈ , (  )   √ (  )  (  )   √ (  )-  , (  )  

 √ (  )  (  )   √ (  )-, 

(S3.1) 

 

where × is the Cartesian product of two sets;  (  ),  (  )  (  ),  (  ) are the 

means and variances of the correlated untruncated normal random variables    and   , 

respectively, that also form a bivariate Gaussian random  variable (     )
   ( ⃗   ) of 

which the mean vector is  ⃗  ( (  )  (  ))
 , and the covariance matrix is 
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 (  )    (     )√ (  ) (  )

   (     )√ (  ) (  )  (  )
], 

 

(S3.2) 

where    (     ) and    (     ) are the correlation coefficients between  r.vs.    

and   ,    (     )  =    (     ). 

R.v.      can be estimated by the empirical cumulative distribution function 

(ECDF) and by the empirical quantile function (EQF). Usually, ECDF is defined as 

follows:   (      )   ̂     ( )  
 

 
∑  (    ) 

   , where I is the indicator function, 

n is the sample size,    is the realization i of r.v.     ; while EQF of r.v.      is usually 

defined as Q(p) = inf {y:        (y) ≥ p}, where p is the required probability. 

For the evaluation of the fracture risk as the probability        (           ) 

the external pressure independent r.v.      can distributed according to various laws. In 

the present article, it is assumed that the external load r.v.     is also truncated normal 

r.v. attaining values from the interval: 

 

    ∈ [ (    )   √ (    )  (    )   √ (    )], 

 

(S3.3) 

where  (    ) and  (    ) are the mean and the variances of the untruncated external 

pressure normal r.v.     . 
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The fracture risk of the lumbar vertebra can be expressed as     

  (           )     (   )   ̂ ( ), where  ̂  is the ECDF of r.v.        

    :  ̂ ( )  
 

 
∑  (               ) 

   , where n is the sample size and        and 

       are realization i of r.vs.      and     , respectively. It should be noted that the 

fracture risk can be also evaluated according to the following known integral [Ы6]:  

 

     (   )  ∫ ∫       (   )      ( )     

  

  

 

  

 (S3.4) 

 

where        and        are probability density functions (PDFs) of the load-bearing 

capacity r.v.      and the external presure r.v.     , respectively. 

As it was already mentioned, the r.vs.    and    are dependent (Fields et al., 2009; 

Roux et al., 2010). In the case of the Gaussian bivariate r.v. (  ,   ), the correlation 

coefficient Cor(  ,   ) is used in the covariance matrix given  in Equation (S3.4) and it 

is determined that Cor(  ,   ) may equal 0.5 (Fields et al. 2009) or 0.29 (Roux et al. 

2010). The external load      acting on the vertebra is a random variable depending 

mainly on the mechanical loads. 

It should be mentioned  that not all the weight of a body is imposed on the lumbar 

vertebra. On the basis of the data given in (Jaumard et al. 2011), it is possible to 

conclude that a lumbar vertebra sustains about 60% of the total load. By taking into 

account the area of  the  loaded surface of the vertebra under investigation, A = 

1210 mm2, we can conclude that, for the person of article (Linthorne et al. 2010), the 

external load varies within an interval [           ] = [0.372; 0.992] MPa. 

On the basis of the above given review, for the probabilistic estimations of the load-

bearing capacity   of   the   lumbar   vertebra   (       )   ̂     (  ) and the failure 

risk       (   )    ( ), the following two  cases were considered. For the first 

case (Case  I), the following values are adopted: the mean of BV/TV  (  )   0.1 and 

the mean of the cortical shell thickness  (  )   0.2 mm; the coefficients of variation 

    (  )  √ (  )   (  )   0.2 and     (  )   0.2; the correlation coefficient  

   (     )   0.35;  the  mean  of  the  external load      attains  three  values   

 (    ) ∈ *                    +, where       0.372 MPa; and the   coefficient of 

variation for all external pressures is constant:      (    )   0.20. 

For the second case (Case  II), the following values are adopted: means    (  )   

0.25 and  (  )   0.2 mm; the coefficients of variation     (  )   0.2 and 

    (  )   0.2; the correlation coefficient    (     )   0.35; mean of the external 

load      attains three values  (    ) ∈ *                     +, where  

      0.372 MPa; and the coefficient of variation for all external pressures is constant: 

    (    )   0.2. Thus, for both Cases I and II, the external load      attains the same 

three different means and the coefficient of variation is constant, and for both cases, the 
coefficient of the correlation between the cortical shell thickness and BV/TV is the 
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same, 0.35. It should be noted that for Cases I and II the mean of the external pressure 

 (    )    0.372 MPa approximately corresponds to the external load of the lumbar 

vertebra of a person of mass 75 kg in rest, while  (    )   2.5      0.93 MPa is 

close to the maximum load during the squat jump of the person. Totally, 106 random 

values of the r.vs.    and    were generated. However, due to the truncation the samples 

of the realizations of the r.vs.   ,   ,     , and       were smaller than 106 but bigger 

than 9×105. All analyses were performed by the program “R studio”. The bivariate 

Gaussian random numbers were generated using the package “MASS”. 

The fracture risks of static vertebra loads of Case I and Case II as well histograms 

of r.v.     ,     , and Z =      −      can  be  seen  in  Fig. S3.1.  

 

 
Fig. S3.1. Realizations of the probability density functions of the random variables       and 

    : a) for Case I; c) for Case II; empirical cumulative distribution functions  ̂   ( ) of r.v.  

Z =      −      and failure risks      : b) for Case I; c) for Case II:  ̂   ( ) and       when 

 (    ) =     ;   ̂   ( ) and        when  (    ) = 1.5    ;  ̂   ( ) and         

when  (    ) = 2.5     

 

It  was  obtained  that  with  increasing the cortical shell thickness from δ = 0.2 
(Case  I)  to  δ  =  0.25  (Case  II)  and  the  BV/TV  ratio from β  =  0.1  (Case  I)  to  β  

=  0.2 (Case II), the failure risk     decreases from 0.0904 to 2.752·10−3 for  (    ) = 

     = 0.372 MPa; from 0.417 to 0.0337 for  (    ) = 1.5     = 0.558 MPa; and from 
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0.897 to 0.260 for  (    ) = 2.5     = 0.93 MPa. The obtained results suggest that, for 

the considered supposed person, the squat jump inevitably would lead to the fracture of a 

lumbar vertebra, while a relatively small increasing BV/TV and the cortical shell 

thickness δ significantly decrease the fracture risk    .  

The correlation between r.vs.    and    is also important for the fracture risk     

For example, for the considered Case I, the increase of the correlation coefficient 

   (     ) from 0.35 up to 0.5 increases the fracture risk from    = 0.0904 up to     = 

0.0963 and from     = 0.417 up to    = 0.418 at small values of  the loading, i.e., as 

 (    ) ∈{    , 1.5    } = {0.372; 0.558}  MPa. However, at big load values, the 

increasing correlation coefficient decreases the fracture risk from     = 0.897 up to    = 

0.8922 as  (    ) = 2.5     = 0.93 MPa. For Case II, the increase in the correlation 

coefficient from     (     ) = 0.35 up to     (     ) = 0.5 increases the  fracture 

risk from    = 0.002752 up to     =  0.00387 as  (    ) =      = 0.372 MPa; from 

   = 0.0337 up to    = 0.0392 as  (    ) = 1.5     = 0.558 MPa; and from     = 

0.260 up to     = 0.270 as  (    ) = 2.5     = 0.93 MPa.  

  General conclusions 

1. An analysis of the scientific literature has shown that modern methods of 

diagnosing osteoporosis have a number of shortcomings, but mechanical bone 
assessment models can be used to compensate for these shortcomings, which in turn 

must reflect the following parameters: actual anatomical geometry, porosity and cortical 

tissue thickness. 

2. The results of research of continuous vertebra model showed the importance of 

thickness of cortical shell. In case of healthy (0.5 mm shell thickness) the yield stress 

was not reached due to static analysis while density of the bone was low (0.1 g/cm3). 

In case of dynamic analysis yield stress was reached due to maximum value of external 

load (0.75 MPa). Although, the decrease of cortical shell thickness to 0.4 mm causes 

the excess of yield stress even at 0.45 MPa load. 

3. The results of parametric research on trabecular model showed a great 

dependence on parameters such as the thickness of cortical shell and the BV/TV ratio 

and value of external load. The difference between von Mises stresses due to static 
load in case of 0.4 and 0.5 mm thickness of cortical shell is minor and did not exceed 

12%. The difference between stress values also wasn„t significant in case of efficient 

BV/TV ratio (0.2–0.35) while the decrease of cortical shell up to 0.2 mm causes the 

increase of von Mises stress value about 60%. This proves the importance of cortical 

shell thickness verification in order to analyze the state of patient„s health.  

4. The tendency of stress growth was captured due to decrease of BV/TV ratio 

from 0.2 to 0.1. The difference between stresses was about 25–30% in case of static 

load, while during dynamic load it reached 50% due to action of 0.60 MPa of external 

pressure. 

5. The results of parametric investigation were processes by using statistical 

Monte-Carlo method and the patient-specific lumbar vertebrae model was applied for 
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the estimation of fracture risk. The obtained histograms showed that the increase of 

cortical shell thickness from 0.2 mm up to 0.25 mm and the increase of BV/TV from 

0.1 to 0.2 at the same time, deacreases the fracture risk from 0.0904 to 2.752·10−3. The 

obtained results suggest that a relatively small increasing BV/TV and the cortical shell 

thickness δ significantly decrease the fracture risk. 
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