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MOCOWANIE I POZYCJONOWANIE CZASZEK  
DO ZDJĘĆ RADIOLOGICZNYCH 

MOUNTING AND POSITIONING SKULLS 
TO THE X-RAY IMAGES 

S t r e s z c z e n i e  

We współczesnej medycynie i medycynie sądowej używane są różnorodne przyrządy  
do pozycjonowania głowy pacjenta podczas badań radiologicznych. W ramach prowadzo- 
nych prac naukowo-badawczych konieczne było skonstruowanie dedykowanego narzędzia  
do mocowania i pozycjonowania czaszek ludzkich bądź ich szczątków. W artykule omó- 
wiono podstawowe problemy i możliwe ich rozwiązania. 
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A b s t r a c t  

In modern medicine and forensic science are used a variety of devices for positioning  
the patient's head during the radiological imaging. As a part of autors’ research work, it was 
necessary to construct a dedicated tool for mounting and positioning of the human skulls  
or their remains. The article discusses the problems and possible solutions. 
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1. Wstęp 

1.1. Geneza problemu 

W ramach prowadzonych badań nad możliwością identyfikacji osób na podstawie 
obrazu zatok czołowych na radiogramach [1] powstała potrzeba wykonywania zdjęć 
radiologicznych czaszek ludzkich.  

Właściwe zamocowanie materiału badawczego w postaci ludzkiej czaszki stwarzało 
wiele problemów, takich jak: 
– brak standardów, 
– różna wielkość badanych obiektów, 
– różnorodny stan obiektów - kruchość, łamliwość, 
– konieczność badania czaszek z żuchwą lub bez niej, 
– niejednorodna struktura podstawy ludzkiej czaszki, 
– konieczność budowy stanowiska do mocowania i pozycjonowania badanych obiektów, 

które mogłyby w sposób ciągły być narażone na promieniowanie rentgenowskie, 
– konieczność budowy stanowiska do pozycjonowania badanych obiektów w zakresie 

zmiany kąta w płaszczyźnie wertykalnej i horyzontalnej i precyzyjny odczyt kątów, 
– konieczność mocowania obiektów i ich zdejmowania w zadowalającym czasie, 
– konieczność wysokiej mobilności i szybkiego czasu przygotowania stanowiska, 
– niezależność od rodzaju modelu urządzenia diagnostycznego – zestawu aparat rent- 

genowski–przetwornik obrazowy (ewentualnie klisza), 
– niska absorpcja i rozpraszanie wiązki promieniowania, w celu zminimalizowania wi- 

doczności elementów mocujących na wynikowym zdjęciu [2]. 
Podstawą badań miały być zdjęcia uzyskane w projekcji tylno-przedniej (PA), dla któ- 

rej promień środkowy wiązki promieniowania przebiega od tyłu głowy ku przodowi  
w płaszczyźnie strzałkowej, tj. lampa RTG znajduje się z tyłu głowy [2]. 

 

 
Rys. 1. Sposób realizacji zdjęć twarzoczaszki w projekcji tylnio-przedniej: propagacja 

głównej wiązki promieniowania od tyłu głowy [2] 
Fig. 1. The realization of facial images in the postero-anterior projection: propagation 

of the main beam of radiation from the back to the front of the head [2] 
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1.2. Dostępne rozwiązania 

Warunek stabilnego mocowania badanego obiektu oraz założenie przedstawione  
w podrozdziale 1.1 niestety nie były spełnione przez urządzenia dostępne na rynku 
medycznym. 

Z jednej strony można znaleźć urządzenia mocujące do czaszek (głowy pacjenta)  
w formie metalowych obejm lub klamer, jednak ich zastosowanie w przytoczonym 
problemie badawczym nie było możliwe ze względu na konieczność wyeliminowania  
z obrazu obiektów innych niż struktury kostne czaszki. Dopuszczalne było zafałszowanie 
oryginalnego obrazu jedynie w obrębie podstawy czaszki. 

 

 
Rys. 2. Przykład pozycjonowania głowy na potrzeby operacyjne z wykorzystaniem 

specjalnego zacisku, również radiografii śródoperacyjnej 
[http://www.sarawakeyecare.com/caseoftheweek/case37a.htm] 

Fig. 2. An example of positioning the head for the surgery with the clamp, also intrasurgery 
radiography [http://www.sarawakeyecare.com/caseoftheweek/case37a.htm] 

 
Przedstawiony na rysunku 2 przyrząd do mocowania głowy jest najczęściej używany  

w operacjach chirurgicznych czaszki. Niestety, mimo swojej prostoty oraz szybkości 
montażu i pozycjonowania nie nadaje się do mocowania obiektów kruchych, innym 
problemem jest wykonanie zacisku ze stopów metali. Mimo iż obecnie dostępne są już 
przyrządy wykonane z tworzyw sztucznych i włókna węglowego stosowane np. w to- 
mografii komputerowej (CT) to ich koszt i konstrukcja uniemożliwiały zastosowanie do 
badania czaszek i ich szczątków (np. szczątki czaszek popożarowych z niejednorodny- 
mi pęknięciami i ubytkami). 

Innym przykładem pozycjonowania głowy/czaszki jest zastosowanie kształtek wyko- 
nanych z pianek, co pokazuje rysunek 3. Takie pomoce stosowane są do pozycjonowania  
w przypadku rezonansu magnetycznego. Mimo minimalnej absorpcyjności promieniowa- 
nia i niewielkich kosztów takiego rozwiązania, również nie odpowiada ono założeniom 
przedstawionym w punkcie 1.1. 
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Rys. 3. Przykład elementów do pozycjonowania głowy wykorzystywanych przy badaniach MRI 

[http://www.cfimedical.com/] 
Fig. 3. An example of the headholders for MRI [http://www.cfimedical.com/] 

2. Budowa dedykowanego przyrządu do pozycjonowania czaszek 

Aby wyznaczyć zakres zmian kształtu przykładowych czaszek, zbudowano przyrząd 
umożliwiający bezpieczne mocowanie czaszek z żuchwą lub bez [1, 2]. Istotnym ogra- 
niczeniem w tym przypadku było zapewnienie jak najmniejszego wpływu elementów 
przyrządu, znajdujących się w polu oświetlenia lampy rentgenowskiej, w szczególności  
w obszarze zatok przynosowych, na wynikowe zdjęcie. Dlatego do budowy tego przyrzą- 
du stosowano różnorodne tworzywa sztuczne. 

 

 
Rys. 4. Widok podstawy czaszki z zaznaczeniem miejsc ustawienia elementów 

mocujących czaszkę do podstawy pomiarowej 
Fig. 4. View of the underside of the skull with an indication of the settings 

of the mounting elements to the measuring base 
 

Podstawy oraz elementy ustawiające pozycję wyrostków sutkowatych (łac. processus 
mastoideus) kości skroniowych (łac. os temporale) (rys. 4) wykonano z pleksi (PMMA  
– polimetakrylan metylu), natomiast jako łączniki zastosowano nylonowe śruby (rodzaj 
poliamidu) (rys. 6) oraz podkładki i nakrętki z innych tworzyw sztucznych (PE, PP).  

W podstawie, do której mocowano czaszki według projektu jak na rysunku 5, wy- 
wiercono szereg symetrycznych otworów gwarantujących właściwe ustawienie sworzni 
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trapezowych podstawek w formie klinów do zablokowania czaszki w osi wyrostków 
sutkowatych. Duża liczba otworów zapewniła możliwość zmiany konfiguracji podstawek  
w zależności od wielkości czaszki i umiejscowienia struktur anatomicznych. 

 

 
Rys. 5. Projekt podstawy montażowej 
Fig. 5. Project of the mounting base 

 

 
Rys. 6. Nylonowe śruby do mocowania czaszki  

przez otwór wielki  
Fig. 6. Nylon screws to attach the skull through  

the foramen magnum 
 

Do mocowania czaszki do podstawy pomiarowej wykorzystano śruby (rys. 6) z chwy- 
takami przechodzącymi przez otwór wielki (łac. foramen magnum) podstawy czaszki  
(rys. 4). Dodatkowo, do stabilizacji czaszki wykorzystano taśmy wykonane z gumy, 
widoczne na rysunku 7. Taśmy miały zapewnić zabezpieczenie pozycjonowania czasz- 
ki, szczególnie przy jej pochyleniu do przodu. 
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Rys. 7. Przyrząd pomiarowy z zamontowaną czaszką przez otwór wielki, widoczne trapezowe 

podkładki pod wyrostkami sutkowatymi oraz dodatkowe taśmy stabilizujące 
Fig. 7. A measuring instrument with a mounted skull through the foramen magnum,  

visible trapezoid pads under mastoid process and additional stabilizing tape 
 
Jak pokazano na rysunku 7, przyrząd pomiarowy złożony z podstawy górnej, do której 

mocowano czaszki, oraz podstawy dolnej może być używany w zestawie, np. ze staty- 
wem teleskopowym. Wykonano również drugą wersję statywu stałego z dolnym ob- 
ciążeniem na potrzeby wykonania zdjęć z aparatem zespolonym, tj. w ramach radio- 
grafii cyfrowej. Statyw wyposażony w nieskrętne kółka skierowane w jednym kierunku,  
tj. w osiach do siebie równoległych, ustawiony został w rynnowych, aluminiowych pro- 
wadnicach, co zabezpieczało konstrukcję przed zmianą położenia podczas mocowania 
czaszek i zmiany kątów. Podczas całego badania dokonano wszelkich starań, aby w wa- 
runkach pracowni RTG zapewnić powtarzalne warunki projekcji i pomiarów. Podstawa 
pomiarowa została ustawiona równolegle do płaszczyzny horyzontalnej lampy RTG za 
pomocą wskaźników laserowych. 

Punktem odniesienia dla pomiarów może być ustawienie podstawy w położeniu 
pionowym w płaszczyźnie wertykalnej i poziomym – w płaszczyźnie horyzontalnej,  
co odpowiadało prawidłowej projekcji PA. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to 
ustawienie tożsame z potencjalną osią kręgosłupa widzianą od strony otworu wielkie- 
go czaszki (rys. 4). Naturalne ustawienie czaszki oznacza jej przechylenie do przodu  
tak, aby kość czołowa i inne struktury twarzoczaszki tworzyły prawidłowy rzut na ra- 
diogramach. 

Problem stabilności utrzymania zadanego kąta pochylenia rozwiązano dzięki za- 
stosowaniu dwóch cięgien z rur PCV mocowanych do zacisków w płaszczyźnie kątomierza 
kąta horyzontalnego, co pokazuje rysunek 8. W tym przypadku prócz PCV zastosowano  
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już elementy metalowe, jak również kompozyt tworzywa sztucznego z aluminium o bar- 
dzo dużej sztywności. Taka konstrukcja umożliwiała zmianę kąta wertykalnego bez 
względu na pozycję kątomierza horyzontalnego. Należy zauważyć, że w ten sposób 
osiągnięto założenia w zakresie pomiarów kątów. 

 
 

 
Rys. 8. Mocowanie podstawy montażowej do konstrukcji pozycjonującej 

Fig. 8. Attaching the mounting base to the positioning structures 
 
 

 
Rys. 9. Przykład zdjęcia wykonanego z wykorzystaniem opisywanego przyrządu; 

czaszka bez żuchwy odchylona ku tyłowi 
Fig. 9. Example of an image captured using the described instrument;  

skull without jawbone tilted rearward 
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3. Wnioski 

Jak pokazano, urządzenia do pozycjonowania głowy, czy też czaszki, są znane i szero- 
ko stosowane w codziennej praktyce klinicznej i diagnostyce obrazowej. Nie oznacza  
to jednak, że są urządzeniami uniwersalnymi. Specyficzne zastosowania, jak np. medycyna 
sądowa [3] czy stereologia [4], wymagają konstrukcji dedykowanych. Konstrukcje takie 
muszą spełniać określone warunki, co nie zawsze jest możliwe. 

Zaprezentowany przyrząd do badań radiologicznych ludzkich czaszek i ich szcząt- 
ków spełnił większość wymagań określonych w punkcie 1.1, ale nie udało się wyelimi- 
nować zjawiska rozpraszania wiązki. Jak pokazano na rysunku 9, otwory wywiercone  
w podstawie, do której mocowano czaszki, powodowały dodatkowe rozpraszanie wiąz- 
ki promieniowania. Był to kompromis wymuszony przez warunki techniczne. Efekt roz- 
praszania wiązki na otworach podstawy nie wpływał na możliwość użycia takich zdjęć  
w procesie analizy zatok czołowych [3], ale zapewniał zwiększenie uniwersalności 
przyrządu na potrzeby montażu czaszek o różnej wielkości i różnym usytuowaniu wy- 
rostków sutkowatych i otworu wielkiego. Reasumując, należy stwierdzić, iż obecnie 
możliwa jest budowa urządzeń do stosowania w stałej wiązce promieniowania z niewiel- 
kim przekłamaniem dla obiektu badanego. Dowodem tego może być obraz przedstawio- 
ny na rys. 9, gdzie dostrzec wprawdzie można „rozświetlenie” dolnej jego części, bę- 
dące efektem rozpraszania wiązki w podstawie roboczej, ale pozostała część obrazu wol- 
na jest od artefaktów  pochodzących od  śrub mocujących i ich łap w otworze wielkim  
oraz klinów trapezowych i gum stabilizujących. 
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