
Urządzenie i metoda służąca do bezinwazyjnego 
określenia parametrów biotribologicznych

stawów maziowych in Vivo
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Węzłami tarcia ślizgowego w organizmie człowieka są na przykład
stawy biodrowe, łokciowe, kolanowe, barkowe. Zachodzi sprzężenie
wartości oddziaływań sił w mięśniach i w układzie kostno-szkieletowym na
parametry eksploatacyjne pracy stawów człowieka w aspekcie biomecha-
niki, a w szczególności kinetyki ruchu.

Czym zajmuje się biotribologia ?

Biotribologia to dziedzina tribologii zajmująca się opisem tarcia oraz
zużycia i smarowania w węzłach tarcia występujących w organizmach
żywych.
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Płyn synowialny
Płyn synowialny, maziowy – synovia, to ciecz nienewtonowska o

właściwościach tiksotropowych (tiksotropia – pamięć cieczy), w których
występuje zależność lepkości od czasu działania sił ścinających, które na
ten płyn działały (inaczej – lepkość zmienia się wraz z prędkością z jaką
przykładana jest siła).

Dostarczenie energii do takiej cieczy, np. poprzez mieszanie
powoduje zwiększenie jej lepkości - „zastygnięcia”, by po pewnym czasie
spoczynku (czasowego „pamiętania” stanu lepkości) od momentu
mieszania ciecz ponownie zmniejszyła swoją lepkość do normalnej
wartości.

Zjawisko zachodzące w drugą stronę jest również
właściwością płynów synowialnych.
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Płyn synowialny

Jednym ze składników płynu synowialnego są mucyny – białka o
dużej masie, łączące się w łańcuchy i nadające płynowi konsystencję żelu.

Zmienna lepkość płynu synowialnego uzyskiwana jest poprzez ruch
stawu lub jego brak.

Szybki ruch powoduje „zrywanie” łańcuchów mucyn co przekłada
się na spadek lepkości cieczy, natomiast brak ruchu implikuje „łączenie”
się mucyn w dłuższe łańcuchy powodując wzrost lepkości cieczy.

Płyn synowialny w stawie pełni rolę smaru, dzięki któremu możliwe
jest jego prawidłowe funkcjonowanie.
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Trochę teorii …

Czym jest tarcie, płynne tarcie, współczynnik tarcia …
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Czym jest tarcie, płynne tarcie, współczynnik tarcia …

Tarciem nazywamy zbiór zjawisk występujących w obszarze styku
dwóch przemieszczających się ciał, w wyniku których powstają opory
ruchu.
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Tarciem nazywamy zbiór zjawisk występujących w obszarze styku
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ruchu.

Rodzaje tarcia:

Tarcie suche – występuje wówczas gdy w obszarze
styku dwóch przemieszczających się ciał brak
warstwy absorbcyjnej.



Trochę teorii …

Tarcie graniczne – jest rodzajem tarcia, w którym
objętość środka smarowego jest niewystarczająca,
aby oddzielić całkowicie od siebie nierówności
powierzchni tarcia (a, b – warstwy graniczne).



Trochę teorii …

Tarcie mieszane – występuje wówczas gdy w obszarze
styku dwóch przemieszczających się ciał warstwa
smaru ma grubość mikronierówności (a – mikrofilm
smarowy, b –tarcie suche, c – warstwy graniczne).
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Trochę teorii …

Tarcie płynne – występuje wówczas gdy w obszarze
styku dwóch przemieszczających się ciał warstwa
smaru ma grubość oddzielającą obie warstwy
(pełne rozdzielenie filmem smarowym).
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Trochę teorii … Tarcie 
statyczne
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Trochę teorii …

Współczynniki tarcia w zależności od rodzaju tarcia.

Rodzaj tarcia Współczynnik tarcia

Suche Ponad 0,2

Graniczne 0,2 – 0,04

Mieszane 0,2 – 0,08

Płynne 0,08 – 0,002



Stawy jako łożyska hydrodynamiczne

Współczesny stan nauki i poziom wiedzy pozwala przyjąć założenie,
iż stawy maziowe możemy traktować tak jak łożyska ślizgowe
hydrodynamiczne, gdzie współczynnik tarcia wynosi 0,001 przy
niewielkich prędkościach rzędu 0,01 – 0,5 m/s i bardzo dużych naciskach
kontaktowych, rzędu 20 MPa.

Prawidłowo „smarowany” staw funkcjonuje poprawnie przez około
70 lat. Powierzchnie stawu oddzielone są warstwą cieczy maziowej o
grubości od 10 do 80 m.

Staw bez smarowania traci chrząstkę poprzez jej starcie w ciągu 6
godzin !!!



Choroby stawów

Stany patologiczne powodują utratę
właściwości smarnej cieczy, a w konsekwencji
prowadzą do niepożądanego rodzaju tarcia
(mieszanego/suchego) powodującego największe
zużywanie (niszczenie) powierzchni chrząstki.

Z drugiej strony choroba samej chrząstki
zmienia jej cechy absorpcyjne co bezpośrednio ma
wpływ na mechanizm powstawania zmian
chorobowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów powoduje zmiany nie tylko
chrząstek, ale również ma wpływ na ciecz synowialną, która decyduje o
znakomitych własnościach tribologicznych stawów.



Cel projektu

Zakres prowadzonych badań ma na celu wyizolowanie parametrów
dotyczących chrząstki i cech cieczy synowialnej oraz ich wzajemnego
oddziaływania w układzie badanego stawu maziowego.



Cel projektu

Końcowy efekt projektu zakłada stworzenie prototypu urządzenia
do bezinwazyjnego określenia parametrów biotribologicznych stawów
maziowych in Vivo.

W przypadku pomyślnej realizacji projektu, zbudowany zostanie
prototyp urządzenia oraz opracowana zostanie nowa metoda diagnostyki
umożliwiająca stworzenie funkcjonalnego modelu stawu (z punktu
widzenia diagnostyki) posiadająca określone i zdefiniowane cechy
opisujące/parametryzujące stan zdrowia i wynikającą z niego sprawność.



Cel projektu

Przy zastosowaniu określonych pomiarów spodziewamy się uzyskać
informację o:
- stosunku tarcia mieszanego do płynnego (czyli zależności określającej

stosunek ruchu dobrego „naturalnego” do złego - uszkadzającego
staw),

- względny stopień zużycia stawu maziowego,
- określenie zmian w funkcjonowaniu stawu pod obciążeniem - profilu 

obciążeniowego,
- obecności procesów chorobowych (np. osteoartrozy, reumatycznego 

zapalenia stawów, występowania chondromalacji),
- stanie technicznym implantu.



Opis metodologii badawczej - pomiary
Badanie ma celu określenie własności reologicznych cieczy

synowialnej przy procesach chorobowych. (reologia jest nauką zajmującą
się płynięciem i odkształceniem materiałów pod wpływem działania sił).

Spodziewamy się, że przy różnych stanach chorobowych otrzymamy
różne współczynniki tłumienia i przenoszenia drgań wynikające ze
zmiennej gęstości cieczy smarnej.

Sposób przeprowadzenia pomiaru:
a) bez zewnętrznego wzbudzenia - przy występowaniu tarcia płynnego i

granicznego,
b) ewentualnie ze wzbudzeniem zewnętrznym do badania tłumienia

impulsu pomiarowego przy przejściu granicy ośrodków chrząstka-ciecz-
chrząstka/skóra-chrząstka.



Opis metodologii badawczej – pomiary

Odpowiedź impulsowa układu jest funkcją jego transmitancji, a więc
zależy bezpośrednio od wartości następujących parametrów badanej
funkcji:
- kąta obrotu stawu,
- wysycenia chrząstki cieczą synowialną,
- rzeczywistego stanu kontaktu powierzchni ciernych,
- ilości cieczy synowialnej i jej cech reologicznych.

Zdefiniowana procedura pomiarowa musi uwzględniać zmienność
dziennych wartości hydratacji (uwodnienia), gdyż ma ona wpływ na stan
chrząstki.



Akustyczny pomiar pasywny –
pomiar emisji akustycznej RMS stawu 
maziowego kolanowego

Przewidujemy że największa moc emisji akustycznej będzie
następować przy tarciu granicznym ( jak i przy suchym).

Nie będziemy wyznaczać emisji tarcia płynnego gdyż na potrzeby
metody można przyjąć że występuje ono zawsze kiedy nie ma tarcia
suchego i granicznego a staw znajduje się w ruchu.



Pomiar składowych częstotliwościowych 
Rozkład widma częstotliwości sygnału (FFT, FHT) umożliwi

dokładniejszą analizę niż samo podejście amplitudowe.

Ze względu na rejestrowany zakres częstotliwości wynikający z
ruchu stawu pomiar musi zostać przeprowadzony w przedziale od 1Hz do
20 000 Hz z odpowiednim próbkowaniem, jednak dobrze byłoby zbadać
całe widmo.



Zaprojektowanie procedur 
pomiarowych -
(zakresy kątów, pozycja, obciążenia, dynamika ruchu)

Pomiary pomocnicze ścieżki ruchu zostaną wykonane za pomocą
pary: żyroskop i akcelerometr w celu wyznaczenia krzywej ruchu
(skręcenie kończyny, kąt stawu w osiach XYZ , przyspieszenie).

Przy pomiarach należy skompensować magnetycznie wskazania
żyroskopu, by wyeliminować zjawisko „myszkowania” (najlepiej co cykl).



Stworzenie modelu odwzorowania
profilu akustycznego – (amplitudy i 

zęstotliwości) w funkcji ścieżki ruchu stawu dla siatki 
pomiarowej

Akwizycja danych w osobnych kanałach i pasmach akustycznych
(zamiast wspólnej wartości RMS bądź częstotliwości) zapewni odporność
na zakłócenia i błędy. Wielkość narzutu jest duża (konstrukcyjnie bez
znaczenia), a dzięki temu możliwe będzie późniejsze użycie innego
modelu konsolidacji danych.



Wyznaczenie zakresu stosowalności 
profili pomiarowych

Przy tworzeniu metodologii diagnostycznej, należy uwzględnić różne
scenariusze prowadzenia pomiarów z uwzględnieniem wszystkich
zasadnych parametrów:
– emisja akustyczna/pomiar pasywny w funkcji ruchu/kąta/prędkości

przy zmiennym/stałym obciążeniu,
– emisja akustyczna/pomiar pasywny w funkcji długookresowej, zależnej

od zmiennych parametrów fizjologicznych (hydratacja/medykacja …),
– określenie profilu/krzywej korekcji osobniczej dla różnych parametrów

obciążenia (może być trudne określenie ewentualnej histerezy bez
danych początkowych – wynika to z braku danych porównawczych)



Dobór rodzaju czujników pomiarowych –
(mems, mikroelektret, piezo)

Dobór sposobu i materiału mocowania czujników (mocowanie nie
może generować drgań ani hałasu).

Określenie i redukcja/kompensacja szumów otoczenia i czujnika
pomiarowego do sygnałów (puls, szumy, przeciwfaza).

Zaprojektowanie i wykonanie rejestratora ścieżki
ruchu stawu. Zaprojektowanie i stworzenie siatki
sensorów pomiarowych celem uzyskania pełnego profilu
akustycznego.

Wykonanie prostego interfejsu prezentacji wyników
badania (np. lista markerów zdarzeń w funkcji kąta).



Dlaczego rozwiązanie warte jest 
inwestycji?
Elementy przemawiające za realizacją projektu:
– unikalne narzędzie do diagnostyki stawów naturalnych,
– wiedza o parametrach funkcjonalnych stawu jest nieoceniona dla

szerokiego rynku sportów wyczynowych,
– diagnostyka stawów implantów sztucznych,
– zmniejszenie kosztów operacyjnych przez zastosowanie diagnostyki

zużycia implantów,
– zmniejszenie zagrożenia utraty mobilności pacjentów z uszkodzonym

narządem ruchu,
– obniżenie kosztów opieki medycznej i kosztów społecznych,
– doskonałe narzędzie do kontroli implantów dla producentów.



Przesłanki przemawiające za 
powodzeniem projektu

Wykazałem zgodność przyjętego modelu oraz opisałem parametry
jakie go cechują. Pokazałem, że zaproponowane rozwiązanie jest
interdyscyplinarnym połączeniem mechaniki, fizyki i biologii, gdzie to
właśnie najczęściej najlepsze projekty są interdyscyplinarną fuzją
mechanizmów potwierdzonych przy badaniach podstawowych.
– znormalizowanie i sparametryzowanie stanu stawu,
– uzyskanie uniwersalnego, niezależnego i mierzalnego parametru

charakteryzującego staw i implant wynikający z modelu prawidłowo
funkcjonującego stawu,

– monitorowanie stanów chorobowych,



Przesłanki przemawiające za 
powodzeniem projektu

– możliwość tworzenia profili długookresowych przedstawiających
zachodzące zmiany,

– parametr uzyskiwany w sposób bezinwazyjny in Vivo.



Dlaczego miało by nie wyjść?

– zbyt mała czułość i specyficzność metody może być przyczyną braku
przydatności do celów diagnostycznych kolana naturalnego,

– jednak zastosowana metodologia powinna nawet w tym przypadku
spełnić swoją rolę przy implantach kolanowych (duża różnica w
szorstkości, liczba Sommerfielda, duży stosunek szorstkości do gęstości
cieczy lambda < 3) cechujących się większym poziomem akustycznego
sygnału użytecznego.



Implanty stawów

– trwałość szacuje się na 15 – 20 lat,
– materiały za jakich są wykonane zużywają się w różnym tempie i w

różny sposób wytwarzając produkty zużycie ciernego (wear particles),
które mogą mieć wielkość od 1μm do 100 μm,

– około 90% wszystkich cząstek zużycia ma wielkość do 8 μm,
– implanty metal-polietylen zużywają się w tempie ok. 100 – 300 µm na

rok co daje 20 – 150 mm³ produktów zużycia ciernego rocznie,
natomiast implanty ceramiczne ok. 0,1 – 1mm³ .

Jednak niezależnie od jakości i użytego do produkcji materiału,

zużycie biomateriałów tworzących implanty stawów jest nieuchronne !!!



Implanty stawów – niepożądane zjawiska

Produkty zużycia ciernego implantu występują w:
– płynie maziowym w obrębie stawu,
– w tkankach otaczających implant (wnikanie poprzez fagocytozę),
– migrują do wnętrza kości gąbczastej,
– migrują do węzłów chłonnych.

Występuje również osteoliza – bardzo poważny problem
(patologiczny proces resorpcji tkanki kostnej w okolicach protezy
spowodowany silną reakcją zapalną) powodujący aseptyczne obluzowanie
implantu i utratę jego funkcjonalności,

W chwili obecnej nie monitoruje się stanu eksploatacyjnego
implantów z powodu braku prostych i nieinwazyjnych metod które by ten
proces umożliwiły.



Czy warto zainwestować?

Przy wskazanym wolumenie chorób stawów, przyszłych implantacji i
monitorowania już przeprowadzonych potencjał rynku dla zaproponowa-
nego rozwiązania jest wart zainteresowania.



Rynek implantów stawów

Rzeczywista wielkość rynku implantacji w krajach OECD
– liczba operacji implantów kolanowych na 100 tysięcy mieszkańców w

2015 roku (koszt od 35 000 USD w USA do 24 000 USD w Meksyku):

- Szwajcaria – 239,5 - Dania – 167,7
- Stany Zjednoczone – 225,8 - Austria – 215,0
- Niemcy – 205,8 - Belgia 202,3
- Australia – 197,2 - Luksemburg – 189,2
- Finlandia 187,0 - Kanada – 177,8



Rynek implantów stawów

– liczba operacji implantów biodrowych na 100 tysięcy mieszkańców w
2015 roku (koszt w 2018 roku od 40 364 USD w USA do 13 100 USD w
Meksyku):

- Szwajcaria – 307,7 - Dania – 236,6
- Austria – 271,1 - Francja – 240,6
- Niemcy – 299,3 - Belgia 254,5
- Holandia – 228,1 - Finlandia – 247,3
- Norwegia – 244,2 - Szwecja 234,0



Dziękuję za uwagę


