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ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU OBCIĄŻENIA NA 

DEFORMACJĘ KLATKI PIERSIOWEJ 
 

 Streszczenie. Resuscytacja jest zbiorem metod mających na celu zahamowanie  

i odwrócenie procesu umierania. Przywrócenie krążenia krwi odbywa się poprzez 

zewnętrzny masaż serca. Polega on na rytmicznym uciskaniu ściany klatki 

piersiowej. Źle zlokalizowana, lub zbyt duża siła nacisku może spowodować 

złamanie żeber, co w konsekwencji prowadzić może do uszkodzenia narządów 

wewnętrznych. W pracy podjęto próbę analizy stanu naprężeń klatki piersiowej,  

podczas masażu serca, dla pacjenta z lejkowatą klatką piersiową. 

 

 

1. WSTĘP 

 

 Deformacje klatki piersiowej mogą wpływać na funkcjonowanie najważniejszych 

organów człowieka. Jedną z takich deformacji jest lejkowata klatka piersiowa. Wada ta 

objawia się zapadnięciem mostka w kierunku kręgosłupa. Leczy się ją operacyjnie, 

najczęściej małoinwazyjną metodą Nussa z zastosowaniem metalowego stabilizatora oraz 

metodą Ravitcha.  

 Tego rodzaju zniekształcenie ma duże znaczenie w przypadku reanimacji. Podstawową 

czynnością przywracającą krążenie jest masaż serca którego istotą jest rytmiczne uciskanie 

klatki piersiowej między mostkiem a kręgosłupem z jednoczesnym prowadzenie wentylacji 

płuc w przypadku zatrzymania oddechu.  

   Najczęstszymi powikłaniami pośredniego masażu serca są urazy żeber, wyłamania 

mostka, odma opłucna, obrażenia narządów wewnętrznych. 

 

 

2. LEJKOWATA KLATKA PIERSIOWA 

 

2.1. Morfologiczny obraz zniekształcenia 

 

Klatka piersiowa lejkowata jest najczęściej występującą wadą przedniej ściany klatki 

piersiowej (około 90 % zniekształceń), częściej występującą u płci męskiej i dotykającą 0,4% 

dzieci. Zniekształcenie polega na łukowatym przemieszczeniu mostka oraz przylegającymi 

wraz z nim częściami żeber w kierunku kręgosłupa. Deformacja może być łagodniejsza, gdy 

zaczyna się na poziomie odejścia II i III pary żeber albo głębsza, gdy rozpoczyna się od III-

IV pary żeber.  

 

 



54 D. Jarosz, B. Gzik-Zroska, M. Gzik, W. Wolański, J. Dzielicki  

  

 
Rys.1 Lejkowata klatka piersiowa (pectus excavatum) [8] 

  

Wada może być symetryczna gdy w linii środkowej ciała przypada szczyt zapadnięcia 

mostka, jak i również asymetryczna gdy następuję odchylenie w jedną ze stron.  

Lejkowata klatka piersiowa powoduje zmiany w postawie ciała obejmujące boczne 

skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym, wystające łopatki, wysuniecie do przodu 

głowy, barków i nadbrzusza [4,6].  

 

2.2. Objawy i wskazania do leczenia 

 

W przypadku dobrego rozwinięcia klatki piersiowej w kierunku strzałkowym, głębokość  

i szerokość wgłębienia jest mało istotna, natomiast jeśli klatka jest spłaszczona, to każde 

zagłębienie powoduje zaburzenia procesu odychania.  

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest głównie defekt estetyczny, jednak  

w przypadku bardziej zaawansowanych postaci mogą występować zaburzenia oddechowo-

krążeniowe.  

Według Gaenstera wyróżnić możemy cztery typy objawów klinicznych: 

 typ kosmetyczny oraz ortopedyczny, brak zaburzeń układów, wskazanie do leczenia 

tylko ze względu na czynnik psychologiczny, 

 typ sercowy, upośledzenie czynności serca w wyniku ograniczenia rozkurczu serca  

i ucisku przedsionków przez zagłębienie mostka oraz skręcenie i zagięcie dużych 

naczyń, 

 typ oddechowy, niewielkie obniżenie pojemności życiowej płuc [5]. 

 

2.3. Diagnostyka 

 

Najczęściej stosownymi badaniami diagnostycznymi przy lejkowatej klatce piersiowej są 

badania radiologiczne, spirometryczne oraz elektrokardiograficzne.  

Wskaźnik autorstwa Kopera i Króla jest jednym z najbardziej znanych, dzieli on chorych 

na trzy grupy (tab.1). Określa on iloraz największego wymiaru pomiędzy kręgosłupem  

a mostkiem powyżej zgłębienia i odległości przedniej powierzchni kręgosłupa od tylniej 

powierzchni najbardziej uwypuklonego punktu mostka. Iloraz ten w przypadku normalnej 

klatki wynosi poniżej jedności, natomiast przy lejkowatej klatce piersiowej powyżej jedności. 

Wada jest tym cięższa im wyższy jest wskaźnik [5]. 

 

        Tab1. Wartości wskaźników Kopery i Króla[5] 

Stopień Wartość ilorazu 

I 1-1,1 

II 1.1-1,3 

III >1,3 
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3. METODY KOREKCJI LEJKOWATEJ KLATKI PIERSIOWEJ  

 

Jedyną skuteczną metodą leczenia lejkowatej klatki piersiowej jest zabieg operacyjny. 

Istnieje wiele metod korekcji, poniżej przedstawione zostaną dwie najczęściej stosowane. 

 

3.1. Metoda Ravitcha  

 

Operacja polegająca na przecięciu tylnej blaszki mostka, skróceniu chrząstek żebrowych  

i wyłamaniu mostka do przodu. Stabilizacja mostka odbywa się poprzez przyszycie mięśni 

piersiowych większych do krawędzi mostka. Metodą tą nie zawsze uzyskuje się zadawalający 

efekt kosmetyczny, dodatkowo pozostawia widoczną bliznę, istnieje również ryzyko nawrotu 

wady [1,7]. 

 

3.2. Metoda Nussa 

 

 Metoda leczenia operacyjnego przedstawiona w 1998 roku przez Donalda Nussa 

polegająca na wprowadzeniu ukształtowanego implantu w postaci płyty, odwróceniu go  

w celu uniesienia mostka oraz utrzymanie go w poprawnej pozycji przez określony czas  [2]. 

 

 

4. ANALIZA NUMERYCZNA 

 

4.1. Budowa modelu 

 

Model 3D zbudowano w środowisku programu MIMICS na podstawie zdjęć tomografii 

komputerowej czternastoletniego chłopca z lejkowatą klatką piersiową.  

Pierwszy etap tworzenia modelu polegał na imporcie zdjęć TK do programu MIMICS  

i nadaniu im podstawowych parametrów orientacji. W kolejnych krokach na podstawie 

analizy odcieni szarości wygenerowano geometrię kośćca klatki piersiowej. Tak 

przygotowany model 3D zawiera pewne błędy wynikające z niedokładności zdjęć TK.  

 

Rys.2. Uproszczony schemat tworzenia modelu 3D 

 

Analizę numeryczną przeprowadzono w programie ANSYS Workbench. Siatka MES 

składała się z 215500 elementów.  

Dla uzyskanego modelu klatki piersiowej przyjęto jednorodne, izotropowe i liniowe 

własności mechaniczne (tab.2). 
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Tab.2. Własności materiałowe elementów klatki piersiowej [3] 

Żebro  
E=5000 MPa, =0,3,  

=2000 kg/m
3
  

Mostek  
E=11500 MPa, =0,3  

=2000 kg/m
3
  

Żebro chrzęstne  
E=24,5 MPa, =0,3,  

=1500 kg/m
3
  

 

4.2. Weryfikacja modelu 

 

Weryfikacja poprawności modelu została przeprowadzona na podstawie doświadczalnego 

pomiaru sztywności klatki piersiowej pacjenta dla któregoi oprcaowanao model numeryczny.  

Badania te polegały na zadaniu określonego ugięcia klatki piersiowej i odczytaniu 

wartości siły. Miejsce przyłożenia obciążenia oraz porównanie danych zmierzonych i 

obliczonych zostało przedstawione w tab. 3. 

 

Tab.3. Wartości sztywności klatki piersiowej 

 Badania doświadczalne Badania 

numeryczne 

 

Miejsce pomiaru 

Nr Siła 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Ugięcie  

[mm] 

 

1 62 15 15,162 

2 35,3 15 14,963 

3 28,0 15 14,107 

 

Na podstawie powyższego porównania stwierdzić można, iż opracowany model 

numeryczny został sformułowany prawidłowo. 

 

 

5. WYNIKI ANALIZY 

 

Podczas pośredniego masażu serca ugięcie klatki piersiowej powinno wynosi 30-60 [mm]. 

Przeprowadzona analiza numeryczna pozwoliła na wyznaczenie zakresu sił jakie należy użyć 

podczas tego zabiegu, aby był on skuteczny i bezpieczny dla pacjenta. 

 W celu analizy stanu naprężeń model obciążono siłą działającą w płaszczyźnie strzałkowej 

na powierzchni mostka w kierunku kręgosłupa.  

Tylnia ściana klatki piersiowej została podparta poprzez odebranie stopni swobody  

w węzłach kręgów.  

 
Rys.3. Miejsce i kierunek przyłożenia siły 

2 
1 

3 
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Ugięcie klatki piersiowej oraz rozkład naprężeń zredukowanych dla granicznych wartości 

sił przedstawiają rys. 4 i 5. 

 

 

 

Rys.4. Przemieszczenie względne dla siły 150 i 325 [N]. 

 

 

Rys.5. Rozkład naprężeń zredukowanych dla siły 150 i 325 [N] 

 

W tab.4 zostały przedstawione wyniki analizy dla pozostałych wartości sił. 

 

 

      Tab.4. Wyniki analizy MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siła 

[N] 

Przemieszczenie 

względne 

[mm] 

Naprężenia maksymalne σmax 

[MPa] 

Mostek Żebra 

chrzęstne 

Żebra 

150 29,2 8,8 12,3 23,4 

175 34,2 10,3 14,3 27,3 

200 38,9 11,8 16,4 31,2 

225 43,8 13,3 18,4 35,1 

250 48,7 14,7 20,5 39 

275 53,5 16,2 22,5 42,9 

300 58,4 17,7 24,5 46,8 

325 63,3 19,2 26,6 50,7 
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6. WNIOSKI 

 

Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych umożliwiły analizę naprężeń powstałych  

w lejkowatej klatce piersiowej podczas zabiegu pośredniego masażu serca. W modelu 

pominięto oddziaływanie tkanek miękkich i ciśnienia panującego wewnątrz klatki piersiowej. 

Analiza wykazała, iż aby uzyskać ugięcie klatki piersiowej w zakresie od 30 do 60 mm 

należy użyć siły od 150 do 325 N. 

 

Praca zrealizowania w ramach projektu badawczego N N501 236139 
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NUMERICAL ANALYSIS OF THE IMPACT LOAD ON 

THE DEFORMATION OF THE CHEST 

 
 Summary. Resuscitation is a set of methods to curb and reverse the dying 

process. Restoration of blood circulation is done by external cardiac massage. It 

consists of applying rhythmic pressure to the chest wall. However, if poorly 

located, or used with too much force, it can cause the fracture of ribs, which in 

turn can lead to damage to internal organs. The paper attempts to analyze the 

stress state of the chest during chest compressions for a patient with a funnel 

chest.


