
Περίληψη

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της 
μηχανικής συμπεριφοράς της πηχεοκαρπικής άρθρωσης κάτω από 
την επίδραση τυπικών συμπιεστικών φορτίων, δίνοντας έμφαση 
στην τριάδα των οστών σκαφοειδούς, μηνοειδούς και κερκίδας. 

Υλικό και μέθοδος: Διενεργήθηκε αξονική τομογραφία του αρι-
στερού καρπού ενός 34χρόνου υγιούς ενήλικα άνδρα, σε ουδέτε-
ρη θέση, με πάχος τομών του 1mm. Εν συνεχεία, τα δεδομένα της 
αξονικής τομογραφίας εισήχθησαν στο λογισμικό Mimics και από 
κάθε τομή της αξονικής τομογραφίας αναγνωρίσθηκαν τα όρια 
κάθε οστού και μοντελοποιήθηκαν ως τρισδιάστατα αντικείμε-
να. Τα αντικείμενα αυτά εισήχθησαν στο λογισμικό ANSYS ver.10 
και από τη συνολική κατασκευή απομονώθηκαν το σκαφοειδές, 
το μηνοειδές και η κερκίδα. Οι χόνδροι για κάθε οστούν δημιουρ-
γήθηκαν σαν στρώματα πάχους περίπου 2mm χρησιμοποιώντας 
τεχνική εξαγωγής. Ο χώρος μεταξύ των αρθρούμενων επιφανειών 
καλύφθηκε από bar elements έτσι ώστε η παρεχόμενη ακαμψία να 
επέτρεπε στα οστά να κινούνται ως άκαμπτα σώματα αλλά και 
να μην διεισδύουν το ένα στο άλλο. Η αναλογία ακαμψίας μεταξύ 
των συνεργαζόμενων ζωνών ήταν 1:1:1, με τον τελευταίο όρο να 
αναφέρεται στην επιφάνεια μεταξύ του σκαφοειδούς και του μη-
νοειδούς.  

Αποτελέσματα: Από τη συνολική δύναμη συμπίεσης των 200Ν 
που εφαρμόσθηκε στο σκαφοειδές και στο μηνοειδές, 104Ν μετα-
φέρθηκαν από το σκαφοειδές στην κερκίδα και 96Ν από το μηνο-
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ειδές στην κερκίδα. Από τα 104Ν, τα 74Ν μεταφέρ-
θηκαν στην κερκίδα μέσω της αρθρικής επιφάνειας 
του σκαφοειδούς με την κερκίδα και 30Ν μέσω του 
σκαφο-κερκιδικού συνδέσμου. Για το μηνοειδές, 
σχεδόν ολόκληρο το φορτίο (93Ν) μεταφέρθηκε 
στην κερκίδα μέσω της αρθρικής επιφάνειας του 
μηνοειδούς με την κερκίδα.

Συμπεράσματα: Στο εξεταζόμενο μοντέλο, η συ-
μπιεστική δύναμη που μεταφέρθηκε μέσω της αρ-
θρικής επιφάνειας του σκαφοειδούς στην κερκίδα 
ήταν περίπου η ίδια με εκείνη που μεταφέρθηκε 
μέσω της αρθρικής επιφάνειας του μηνοειδούς 
στην κερκίδα. Επιπρόσθετα, ο λόγος των φορτίων 
που μεταφέρθηκαν στην κερκίδα μέσω των συνδέ-
σμων προς τα φορτία που μεταφέρθηκαν μέσω των 
αρθρικών επιφανειών ήταν περίπου 1:5.

Εισαγωγή

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση 
της εμβιομηχανικής συμπεριφοράς της άρθρωσης 
της πηχεοκαρπικής. Ο Ledoux και οι συνεργάτες 
(2001) διερεύνησαν την εμβιομηχανική συμπερι-
φορά του καρπού όταν υπάρχουν διάφοροι τύποι 
καταγμάτων του σκαφοειδούς δημιουργώντας 
ένα δισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχεί-
ων. Έδειξαν με έμμεσο τρόπο το ρόλο που παίζει 
το σκαφοειδές στον καρπό ως μια κολώνα με-
ταφοράς δυνάμεων. Ο Ulrich και οι συνεργάτες 
(1999) ποσοτικοποίησαν τη μεταφορά φορτίων 
από το δοκιδωτό δίκτυο του περιφερικού άκρου 
της κερκίδας χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο που 
βασίσθηκε σε in vivo υψηλής ανάλυσης εικόνες. 
Σε όλες τις περιπτώσεις φόρτισης, οι υψηλότερες 
τιμές παραμορφώσεων διαπιστώθηκαν σε μια πε-
ριοχή των 10mm που γειτνιάζει με την αρθρική 
επιφάνεια και αντιστοιχεί στην περιοχή που εμφα-
νίζονται τα κατάγματα Colles ή Chaufeur. Οι Troy 
και Grabiner (2007) προσπάθησαν να διερευνή-
σουν τον τρόπο με τον οποίο αλλαγές στην οστι-
κή πυκνότητα και στην κατεύθυνση της εφαρμο-
ζόμενης δύναμης επηρεάζουν τη βαρύτητα και την 
εντόπιση του κατάγματος στο περιφερικό άκρο 
της κερκίδας. Χρησιμοποίησαν για το σκοπό αυτό 

ένα τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοι-
χείων  της κερκίδας, του σκαφοειδούς και του μη-
νοειδούς. Αλλαγές στην οστική πυκνότητα είχαν 
ως αποτέλεσμα παρόμοιες αλλαγές στη βαρύτητα 
του κατάγματος. Επίσης η κατεύθυνση της δύνα-
μης επηρέαζε την εντόπιση του κατάγματος. Ο 
Anderson και οι συνεργάτες (2005) διερεύνησαν 
το step-off στα κατάγματα του περιφερικού άκρου 
της κερκίδας και τη μεταφορά των τάσεων χρη-
σιμοποιώντας ένα τρισδιάστατο μοντέλο πεπερα-
σμένων στοιχείων. Όσο το μέγεθος του step-off 
αυξανόταν, διαπιστώθηκε μια συνεχής τάση απο-
φόρτισης του μηνοειδούς και αύξησης της φόρ-
τισης του σκαφοειδούς και μια μετατόπιση των 
μεγίστων τάσεων του σκαφοειδούς προς την κα-
ταγματική γραμμή. Ο Carrigan και οι συνεργάτες 
(2003) δημιούργησαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο 
στην προσπάθεια τους να αναλύσουν τα μονο-
πάτια μεταφοράς φορτίων σε ένα καθηλωμένο 
καρπό κατά τη διάρκεια στατικών συμπιεστικών 
φορτίσεων. Τα αποτελέσματα υποδήλωναν ότι ο 
συντελεστής υλικού του χόνδρου και η ελεύθερη 
περιαγωγή του καρπού έχουν σημαντική επίδρα-
ση στις αρθρικές πιέσεις και συνθήκες επαφής. 
Ο Gislason και οι συνεργάτες (2008) δημιούργη-
σαν μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων όλης της 
άρθρωσης της πηχεοκαρπικής, χρησιμοποιώντας 
εμβιομηχανικά δεδομένα, με σκοπό να καταγρά-
ψουν τις δυνάμεις που ασκούνται στον καρπό 
όταν το χέρι ασκεί μέγιστη δύναμη δραγμού. Η 
μελέτη τους ανέδειξε ότι η χρήση φυσιολογικών 
συνθηκών φόρτισης είναι σημαντική για τον πρό-
βλεψη των τάσεων in vivo στον καρπό. Ο Guo  και 
οι συνεργάτες (2008) διερεύνησαν τις επιδράσεις 
της διατομής του εγκαρσίου συνδέσμου του καρ-
πού στην εμβιομηχανική συμπεριφορά των οστών 
του καρπού, όταν υποβάλλονται σε αξονικά συ-
μπιεστικά φορτία. Όταν ο εγκάρσιος σύνδεσμος 
τέμνεται, τα αξονικά συμπιεστικά φορτία είχαν 
ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κερκιδική απόκλι-
ση των οστών του καρπού. Οι τάσεις επαφής και 
οι περιοχές επαφής των μεσοκάρπιων αρθρώσεων 
άλλαζε ως αποτέλεσμα της διατομής. 

Μέσα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων ερ-
γασιών, η παρούσα μελέτη διερεύνησε τη μηχα-
νική συμπεριφοράς της πηχεοκαρπικής άρθρω-
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σης κάτω από την επίδραση τυπικών συμπιεστι-
κών φορτίων, δίνοντας έμφαση στην τριάδα των 
οστών του σκαφοειδούς, του μηνοειδούς και της 
κερκίδας. 

Υλικό και μέθοδος

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων

Για τις ανάγκες της παρούσης μελέτης, κατα-
σκευάστηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο πεπε-
ρασμένων στοιχείων μιας φυσιολογικής πηχεο-
καρπικής άρθρωσης το οποίο περιελάμβανε το 
σκαφοειδές, το μηνοειδές και το περιφερικό άκρο 
της κερκίδας. Ο αριστερός καρπός ενός 34χρονού 
άνδρα εξετάσθηκε με αξονική τομογραφία, με το-
μές πάχους 1mm, ενώ για την ανασύνθεση χρησι-
μοποιήθηκαν τομές παρεμβολής πάχους 0.55mm. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο καρπός ήταν το-
ποθετημένος σε ουδέτερη θέση. Τα δεδομένα της 
αξονικής τομογραφίας εισήχθησαν στο Mimics 
medical image processing software (Materialise 
N.V., Belgium). Από κάθε τομή της αξονικής το-
μογραφίας, αναγνωρίσθηκαν τα οστικά όρια ως 
περιγράμματα και με τον τρόπο αυτό τα οστά μο-
ντελοποιήθηκαν ως τρισδιάστατα αντικείμενα. 
Εν συνεχεία, τα αντικείμενα αυτά εισήχθησαν στο 
ANSYS ver.10 software. Από τη συνάθροιση των 
οστών που σχηματίστηκε, απομονώθηκαν το σκα-
φοειδές, το μηνοειδές και το περιφερικό άκρο της 
κερκίδας και δημιουργήθηκε ένα στερεό μοντέλο 
που περιλάμβανε μόνο τα τρία ανωτέρω οστά. 

Επιπρόσθετα, εισήχθησαν τρία ζεύγη συνεργα-
ζόμενων αρθρικών χόνδρων, μεταξύ του σκαφο-
ειδούς και της κερκίδας, του μηνοειδούς και της 
κερκίδας και του σκαφοειδούς με το μηνοειδές. 
Ένα στρώμα αρθρικού χόνδρου πάχους 2mm δη-
μιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τεχνική εξαγωγής 
(Εικ.1).

Όσον αφορά στους συνδέσμους, ένα ζεύγος 
non-linear, tension-only link elements χρησιμο-
ποιήθηκαν για τη μοντελοποίηση κάθε συνδέ-
σμου. Η γεωμετρία του προς εξέταση μοντέλου 
συμπληρώθηκε με το συνδυασμό των προανα-
φερθέντων αρθρικών χόνδρων και συνδέσμων με 

το στερεό μοντέλο (Εικ.2).
Η σχετική κίνηση των συνεργαζόμενων οστών 

(κερκίδα/σκαφοειδές, κερκίδα/μηνοειδές, σκα-
φοεδές/μηνοειδές) διασφαλίσθηκε. Το ανωτέρω 
επετεύχθη με την πλήρωση του χώρου μεταξύ των 
συνεργαζόμενων αρθρικών επιφανειών με non-
linear compression-only spring elements, ώστε 
η παρεχόμενη ακαμψία να επιτρέπει στα οστά να 
κινούνται ως άκαμπτα σώματα, χωρίς όμως να 
διεισδύουν το ένα στο άλλο (Εικ.3). Πιο συγκε-
κριμένα, κάθε κόμβος της εξωτερικής επιφάνειας 
του αρθρικού χόνδρου κάθε οστού συνδέθηκε με 
όλους τους κόμβους της συνεργαζόμενης αρθρικής 
επιφάνειας. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε 
μια στερεή δομική ζώνη (structural universe) από 
non-linear compression-only spring elements, η 
οποία είχε ένα μεγάλο αριθμό τυχαίων κατευθύν-
σεων. Τέτοιες ζώνες μεταξύ άκαμπτων σωμάτων 
χρησιμεύουν ως ένα παχύ στρώμα που επιτρέπει 
τη σχετική, μη διεισδυτική κίνηση μεταξύ των σω-
μάτων (προσομοίωση συνθηκών επαφής), χωρίς 
να είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε ανάλυ-
ση επαφής. Για τις ανάγκες της παρούσης μελέ-
της, αποδόθηκε στα spring elements κάθε ζώνης 
μια ακαμψία της τάξεως των 48N/mm (Park S, et 
al. 2004) ενώ ειδική μέριμνα ελήφθη ώστε ο λόγος 
ακαμψίας μεταξύ των τριών αυτών ζωνών να είναι 
1:1:1.

Το τελικό μοντέλο αποτελείτο από 15375 10-
node tetrahedral elements για τα οστά, 552 8-node 
brick elements για τους αρθρικούς χόνδρους και 
περίπου 100000 spring elements που προσομοίω-
ναν τις συνθήκες επαφής.

Ιδιότητες των υλικών

Γραμμικές ελαστικές ισότροπες ιδιότητες απο-
δόθηκαν σε όλα τα υλικά που περιελάμβανε το 
μοντέλο. Τα οστικά στοιχεία θεωρήθηκε ότι είχαν 
Young’s modulus της τάξεως των 10000MPa και  
ένα  Poisson ratio της τάξεως των 0.3 (Ashman 
R.B. and Rho J.Y. – 1988). Στα στοιχεία του αρθρι-
κού χόνδρου αποδόθηκαν Young’s modulus της 
τάξεως των 5MPa και ένα Poisson ratio της τάξε-
ως των 0.49 (Anderson D.D., Daniel T.D. – 1995, 
Li G.O., et al.- 2001).  
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Εικόνα 1: 3D-Μοντέλο οστών με χόνδρο 

Εικόνα 2: 3D-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων οστών με χόνδρο και συνδέσμους
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Εικόνα 3: 3D-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων οστών με χόνδρο, συνδέσμους και bar elements

Εικόνα 4: Πεδίο τάσεων στο σκαφοειδές
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Σε συνάρτηση με τον τύπο τους, στους συνδέ-
σμους αποδόθηκε ότι είχαν διαφορετική ακαμψία 
της τάξεως των 230N/mm, 50N/mm και 75N/
mm, αντίστοιχα.

Συνθήκες φόρτισης και καθήλωσης

Το εγγύς άκρο της κερκίδας θεωρήθηκε ότι εί-
ναι πλήρως καθηλωμένο, ενώ οι δυνάμεις εφαρ-
μόσθηκαν στο σκαφοειδές και το μηνοειδές. Μια 
συνολική δύναμη συμπίεσης των 200Ν εφαρμό-
σθηκε στο σκαφοειδές και στο μηνοειδές. 

Αποτελέσματα

Από τη συνολική δύναμη συμπίεσης των 200Ν 
που εφαρμόσθηκε στο σκαφοειδές και στο μηνο-
ειδές, 104Ν μεταφέρθηκαν από το σκαφοειδές 
στην κερκίδα (Εικ.4) και 96Ν από το μηνοειδές 
στην κερκίδα (Εικ.5). Από τα 104Ν, τα 74Ν με-
ταφέρθηκαν στην κερκίδα μέσω της αρθρικής 
επιφάνειας του σκαφοειδούς με την κερκίδα και 

30Ν μέσω του σκαφο-κερκιδικού συνδέσμου. Για 
το μηνοειδές, σχεδόν ολόκληρο το φορτίο (93Ν) 
μεταφέρθηκε στην κερκίδα μέσω της αρθρικής 
επιφάνειας του μηνοειδούς με την κερκίδα. Τα 
πεδία μετατοπίσεων και τάσεων αποτυπώνονται 
στις εικόνες 6, 7.

Συζήτηση

Αντί για ανάλυση επαφής επιλέχθηκε μια άλλη 
προσέγγιση. Εισήχθησαν λοιπόν ένας μεγά-
λος αριθμός από non-linear compression-only 
spring elements που είχαν ποικίλες κατευθύνσεις 
(ground-structure zone). Με τον τρόπο αυτό, 
εξασφαλίσθηκε ότι τα άκαμπτα σώματα που εί-
ναι συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο μπορούν να 
αναπτύξουν αποδεκτές μετατοπίσεις. Δηλαδή, 
μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο, χωρίς τα προαναφερθέντα spring elements 
να παρέχουν οποιαδήποτε αντίσταση. Επιπλέον, 
μπορούν να προσεγγίζουν το ένα το άλλο, χω-
ρίς όμως να διεισδύει το ένα στο άλλο. και όλες 

Εικόνα 5: Πεδίο μετατοπίσεων στο μηνοειδές
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Εικόνα 6: Πεδίο μετατοπίσεων 3Δ μοντέλου με χόνδρο, συνδέσμους

Εικόνα 7: Πεδίο τάσεων 3Δ μοντέλου με χόνδρο, συνδέσμους
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οι άμεσες μετατοπίσεις να επιτρέπονται. Τέλος, 
πολύ σημαντικό είναι ότι το so-formed non-linear 
πρόβλημα τίθεται από κινηματικής σκοπιάς πολύ 
καλά και δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή επι-
πλέον ορίων καθήλωσης ώστε να επιλυθεί η όλη 
ανάλυση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με προη-
γούμενες εργασίες (Carrigan S.D., et al. – 2003, 
Guoa X., et al – 2008).  

Η προσέγγιση που επιλέχθηκε υποδηλώνει ότι 
κάποια ακαμψία πρέπει να αποδοθεί στο προα-
ναφερθέντα non-linear compression-only spring 
elements. H ακαμψία επιλέχθηκε από τη βιβλιο-
γραφία και είναι της τάξεως των 48N/mm (Park 
S., et al. – 2004). Προκειμένου να διασφαλίσουμε 
ότι τα ληφθέντα αποτελέσματα ήταν ανεξάρτητα 
της επιλεχθείσας τιμής για την ακαμψία, διενερ-
γήθηκε μια παραμετρική ανάλυση με τιμές που 
κυμαίνονταν από 24N/mm έως 120N/mm στο 
μοντέλο. Τα αποτελέσματα ήταν ότι ο λόγος της 
κατανομής των φορτίων παρέμενε πρακτικά ο 
ίδιος 

Συμπεράσματα

Από τη μελέτη του τρισδιάστατου μοντέλου 
των πεπερασμένων στοιχείων που δημιουργήθη-
κε στην παρούσα εργασία και που περιλάμβανε 
το σκαφοειδές, το μηνοειδές κα το περιφερικό 
άκρο της κερκίδας καθώς και τους αντίστοιχους 
συνδέσμους και αρθρικούς χόνδρους, τα συμπε-
ράσματα που εξάγονται είναι τα ακόλουθα: 

Στο εξεταζόμενο μοντέλο, η συμπιεστι-•	
κή δύναμη που μεταφέρθηκε μέσω της αρθρικής 
επιφάνειας του σκαφοειδούς στην κερκίδα ήταν 
περίπου το ίδιο με εκείνο που μεταφέρθηκε μέσω 
της αρθρικής επιφάνειας του μηνοειδούς στην 
κερκίδα. 

Ο λόγος των φορτίων που μεταφέρθηκαν •	
στην κερκίδα μέσω των συνδέσμων προς τα φορ-
τία που μεταφέρθηκαν μέσω των αρθρικών επι-
φανειών ήταν περίπου 1:5.

Τα ευρήματα της παρούσης εργασίας υποδηλώ-
νουν ότι περαιτέρω έρευνα πρέπει να λάβει χώρα 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ όλων των οστών του καρπού. 

Abstract

A preliminary three dimensional investigation 
of the radiocarpal joint using the finite element 
method

Xypnitos F.N., Papachristou G.C., Grigoris P., 
Chronopoulos E., Kaselouris E. N., Venetsanos 
D. T.,  Provatidis C. G., Efstathopoulos N.E. 

Purpose: The purpose of the present paper was to 
investigate, under a typical compressive loading, the 
mechanical behavior developed at the area of the 
radiocarpal joint, with emphasis on the bone trip-
let scaphoid-lunate-radius. This goal was achieved 
through the quantification of the distribution of the 
compressive force over the collaborating bones and 
the participating ligaments. Such information is of 
vital importance for carpal orthopaedic operations.

Method and materials: The left wrist of a 34-year 
old man was scanned in a neutral position with 
Computer Tomography (CT), the CT acquisition 
being performed with 1mm slice thickness. In the 
sequel, the CT dataset was imported into the Mim-
ics medical image processing software (Materia-
lise N.V., Belgium). From each CT slice, the bone 
boundaries were recognized as contours and were 
modeled as a three-dimensional object. These ob-
jects where then imported into the ANSYS ver.10 
software and from this assembly, the scaphoid, the 
lunate and the radius were isolated. The cartilages 
of each bone were created as layers approximately 
2mm thick. Each bone was modeled with ten-node 
tetrahedral elements, each cartilage was modeled 
with eight-node brick elements, while the corre-
sponding ligaments were introduced as non-linear 
tensile-only link elements.  In all cases, the mate-
rials were assumed to be linear and isotropic. For 
the developed model, three pairs of collaborating 
cartilages were created, namely between the sca-
phoid and the lunate, between the scaphoid and 
the radius and between the lunate and the radius. 
The space between the corresponding collaborating 
surfaces was filled with bar elements, such that the 
providing stiffness would allow for the bones both to 
move as rigid bodies and to not penetrate each oth-
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er (simulation of contact analysis conditions). The 
stiffness ratio among the collaborating zones was 
1:1:1, the last term corresponding to the scaphoid-
lumate interface.

Results: From the total compressive force of 200N 
applied to the scaphoid and the lunate, 104N (96N) 
were transmitted from the scaphoid (lunate) to the 
radius. From the 104N, 74N (30N) were transmit-
ted to the radius through the scaphoid-radius inter-
face (scaphoid-radius ligaments). For the lunate, al-
most the entire load (93N) was transmitted through 
the lunate-radius interface.

Conclusions: For the examined model, the com-
pressive force transmitted through the scaphoid-
radius interface is approximately the same to that 
transmitted through the lunate-radius interface. 
Furthermore, the ratio of the loads transmitted to 
the radius from the participating ligaments over the 
loads transmitted through the corresponding inter-
faces was 1:5, approximately.

Key words: radiocarpal joint, finite element method.
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