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ANALIZA NUMERYCZNA PŁYTKOWEGO STABILIZATORA
KRĘGOSŁUPA Z WYKORZYSTANIEM MES
Streszczenie. Celem pracy było przeprowadzenie analizy numerycznej
płytkowego stabilizatora zaimplantowanego na odcinku lędźwiowym kręgosłupa
zdrowego oraz z postępującą osteoporozą. Efektem przeprowadzonej analizy było
wyznaczenie wartości przemieszczeń względnych oraz naprężeń zredukowanych
układu odcinek lędźwiowy kręgosłupa - stabilizator płytkowy. Analizę
przeprowadzono dla dwóch rodzajów biomateriałów metalowych stabilizatora.
Uzyskane wyniki analizy numerycznej stanowią podstawę doboru własności
mechanicznych biomateriału oraz cech geometrycznych stabilizatora.

1. WSTĘP
Główny narząd ruchu jakim jest kręgosłup poddawany jest ciągłym obciążeniom
statycznym oraz dynamicznym. Dlatego prawidłowe rozłożenie tych obciążeń pozwala na
właściwe ukształtowanie układu kostno — stawowego, jak i jego funkcjonowanie. Największe
siły działające na kręgi oraz krążki międzykręgowe występują w lędźwiowym odcinku
kręgosłupa, na którego wysokości znajduje się środek ciężkości ciała ludzkiego [1, 2].
Do leczenia zmian zwyrodnieniowych oraz urazów kręgosłupa po wypadkach
komunikacyjnych, czy uprawiania sportów ekstremalnych stosowane są stabilizatory
kręgosłupowe. Implanty te z biomateriałów metalowych umożliwiają unieruchomienie
chorego odcinka kręgosłupa oraz uzyskanie stabilnego zrostu. Zastosowanie płytkowych
stabilizatorów w leczeniu chirurgicznym schorzeń kręgosłupa jest mało powszechne
z uwagi na trudniejszą technikę operacyjną (z dostępu przedniego), a także zwiększone
ryzyko powikłań pooperacyjnych oraz większe obciążenie fizyczne i psychiczne pacjenta.
Płytkowa stabilizacja kręgosłupa umożliwia leczenie szyjnego i lędźwiowego odcinka
kręgosłupa. Cechy geometryczne i rozmiary tego rodzaju implantów są dostosowane do
leczenia różnych schorzeń i dla różnych grup wiekowych pacjentów [1, 3].
Osteoporozą jest chorobą charakteryzująca się małą masą kostną i zaburzeniami
mikroarchitektury tkanki kostnej, które zwiększają kruchość kości, a w konsekwencji
zwiększają ryzyko złamań. Gęstość kości zmienia się wraz z wiekiem. Do 35 roku BMD
(bone minerał density) osiąga najwyższą wartość. Po 40 roku życia BMD zaczyna się
zmniejszać, powodując spadek ilości osteoblastów oraz kolagenu, przyczyniając się do
demineralizacj kości [4].
Znajomość własności materiałowych oraz mechanicznych kości oraz tkanek kostnych
powala wyznaczyć naprężenia generowane w kości oraz dobranie odpowiednich własności
mechanicznych implantów metalowych.
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2. MATERIAŁ I METODY
Analizie numerycznej poddano system płytkowej stabilizacji kręgosłupa na odcinku
lędźwiowym z dostępu operacyjnego przedniego.
Do przeprowadzenia analizy numerycznej niezbędne było opracowanie modeli
geometrycznych płytkowego stabilizatora oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa - rys. Ib.
Model geometryczny lędźwiowego odcinka kręgosłupa opracowano na podstawie danych
uzyskanych z tomografii komputerowej kręgosłupa rzeczywistego.
W pracy analizowano zespolenie dwóch kręgów odcinka lędźwiowego L3 - L4.
Dla tak opracowanych modeli geometrycznych wygenerowano siatkę do obliczeń metodą
elementów skończonych. Dyskretyzację przeprowadzono za pomocą elementu typu
SOLID186 - rys. Ib.

Rys. 1. Układ odcinek lędźwiowy kręgosłupa - płytkowy stabilizator:
a) model geometryczny odcinka lędźwiowego oraz stabilizatora płytkowego,
b) model po dyskretyzacji elementem typu SOLID 186,
c) m o d e l z p r z y j ę t y m i w a r u n k a m i b r z e g o w y m i

Dla przeprowadzenia obliczeń niezbędne było określenie oraz nadanie warunków
początkowych i brzegowych - rys. lc, które z odpowiednia dokładnością odwzorowywały
zjawiska zachodzące w układzie rzeczywistym.
Dla potrzeb analizy przyjęto następujące założenia:
> dolną część kręgu L5 unieruchomiono poprzez odebranie wszystkim węzłom wszystkich
stopni swobody, co uniemożliwiało przemieszczanie się ostatniego kręgu lędźwiowego,
blokując jego ewentualną rotację,
> kręg L2 został obciążony równomiernie na całej powierzchni siłą osiową 1600 N,
> w kręgach L3-L4 zostały wprowadzone płytkowe stabilizatory kręgosłupa zgodnie
z zaleceniami techniki operacyjnej.
Zakres analizy obejmował wyznaczenie stanu przemieszczeń względnych oraz naprężeń
zredukowanych:
> w elementach układu kręgi (L3-L4) - płytkowy stabilizator wykonany ze stali Cr-Ni-Mo,
> w elementach układu kręgi (L3-L4) - płytkowy stabilizator wykonany ze stopu Ti-6A14V.
Dla potrzeb analizy przyjęto następujące własności materiałowe dla [1, 5, 6]: stali Cr-NiMo - E = 2-105 MPa, u = 0.33, stopu Ti-6A1-4V - E = 1,06-105, u = 0.33MPa, krążków
międzykręgowych - E = 110 MPa, u = 0.40, kręgów zdrowych - E = 1,15-104 MPa, u = 0.30,
kręgów z osteoporozą- E = 1,74-104 MPa, u = 0.44.
Naprężenia i odkształcenia uzyskane w wyniku analiz są wartościami zredukowanymi
według hipotezy Hubera - Misessa. Przy ustalaniu warunków brzegowych analizy
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biomechanicznej pominięto układ mięśniowy kręgosłupa. W efekcie całość obciążeń
i przemieszczeń segmentów kręgosłupa przenoszony jest przez układ stabilizator - kręgi krążki międzykręgowe.
3. WYNIKI BADAŃ
Wyniki analizy stanu przemieszczeń względnych układu odcinek lędźwiowy - płytkowy
stabilizator wykonany ze stali Cr-Ni-Mo oraz stopu Ti-6A1-4V przedstawiono w tablicy 1
i na rysunku 3.
Tablica 1.
Przemieszczenia względne płytkowego stabilizatora kręgosłupa dla różnych kierunków

Siła F, N
Biomateriał
Cr-Ni-Mo
TÍ-6A1-4V

Przemieszczenia względne, mm
1600
Kręgosłup z osteoporozą
Kręgosłup zdrowy
OZ
OX
OY
OX
OY
OZ
0,12
0,12
1,01
0,05
0,95
0,05
0,12
0,59
0,46
0,57
0,05
0,05

Maksymalne przemieszczenia względne wyznaczone dla płytkowego stabilizatora
wykonanego ze stali Cr-No-Mo zaimplantowanego w kręgosłupie zdrowym zaobserwowano
wzdłuż osi OY i wynosiły one 0,95 mm. Maksymalne przemieszczenia względne wyznaczone
dla stabilizatora wykonanego ze stopu Ti-6A1-4V również zlokalizowano wzdłuż osi OY
i wynosiły one 0,59 mm. Przemieszczenia względne wyznaczone wzdłuż osi OX oraz OZ
zarówno dla stabilizatora wykonanego ze stali Cr-Ni-Mo oraz stopu Ti-6A1-4V były
porównywalne i wynosiły odpowiednio 0,12 mm i 0,05 mm.
Maksymalne przemieszczenia względne wyznaczone dla płytkowego stabilizatora
wykonanego ze stali Cr-No-Mo zaimplantowanego w kręgosłupie z osteoporozą
zaobserwowano wzdłuż osi OY i wynosiły one 1,01 mm. Przemieszczenia względne
wyznaczone wzdłuż osi OX wynosiły 0,12 mm, a wzdłuż osi OZ - 0,05 mm. Maksymalne
przemieszczenia względne wyznaczone dla stabilizatora wykonanego ze stopu Ti-6A1-4V
również były zlokalizowane wzdłuż osi OY i wynosiły 0,57 mm. Przemieszczenia względne
wyznaczone wzdłuż osi OX wynosiły 0,46 mm, a wzdłuż osi OZ - 0,05 mm - rys. 2.
a)
b)
c)

Rys. 2. Przemieszczenia względne płytkowego stabilizatora wykonanego ze stopu
Ti-6A1-4V zaimplantowanego na kręgosłupie z osteoporozą obciążonego siłą 1600 N
Wyniki analizy stanu naprężeń zredukowanych układu odcinek lędźwiowy - płytkowy
stabilizator wykonany ze stali Cr-Ni-Mo oraz stopu Ti-6A1-4V przedstawiono w tablicy 2
oraz na rysunku 4.
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Tablica 2.
Naprężenia zredukowane wyznaczone dla elementów układu odcinek lędźwiowy płytkowy stabilizator
Naprężenia zredukowane o, MPa
Siła F, N
1600
Kręgosłu p z osteo porozą
Kręgosłup zdrowy
Biomateriał

Płytka

Śruby

Kręgi

Krążek
między kręgowy

Płytka

Śruby

Kręgi

Krążek
międzykręgowy

Cr-Ni-Mo
Ti-6A1-4V

89
56

110
84

31
35

5
5,4

92
58

116
90

39
43

5,2
5,4

Maksymalne naprężenia zredukowane powstałe podczas obciążenia układu siłą 1600 N dla
stabilizatora wykonanego ze stal Cr-Ni-Mo zaimplantowanego w kręgosłupie zdrowym
zlokalizowano w śrubach i wynosiły one 110 MPa. Zlokalizowane były w dwóch dolnych
śrubach przy połączeniu z płytką. Naprężenia zredukowane wyznaczone w płytce wynosiły
89 MPa, w kręgach - 31 MPa i były zlokalizowane na poziomie L4. Naprężenia zredukowane
wyznaczone w krążku międzykręgowym wyniosły 5 MPa i były zlokalizowane z przodu
kręgosłupa. Natomiast maksymalne naprężenia zredukowane powstałe podczas obciążenia
układu siłą 1600 N dla stabilizatora wykonanego ze stopu Ti-6A1-4V również zlokalizowano
w śrubach i wynosiły one 84 MPa. Naprężenia zredukowane wyznaczone w płytce wynosiły
56 MPa, w kręgach - 35 MPa, w krążku międzykręgowym - 5.4 MPa. Lokalizacja naprężeń
była identyczna, jak w przypadku stabilizatora wykonanego ze stali Cr-Ni-Mo.
Maksymalne naprężenia zredukowane powstałe podczas obciążenia układu siłą 1600 N dla
stabilizatora wykonanego ze stali Cr-Ni-Mo zaimplantowanego w kręgosłupie
z osteoporozą zlokalizowano w śrubach i wynosiły one 116 MPa. Naprężenia zredukowane
wyznaczone w płytce wynosiły 92 MPa, w kręgach — 39 MPa, w krążku międzykręgowym 5.2 MPa. Natomiast maksymalne naprężenia zredukowane powstałe podczas obciążenia
układu siłą 1600 N dla stabilizatora wykonanego ze stopu Ti-6A1-4V również zlokalizowano
w śrubach i wynosiły 90 MPa. Naprężenia zredukowane wyznaczone w płytce wynosiły
58 MPa, w kręgach - 43 MPa, w krążku międzykręgowym - 5.4 MPa. Lokalizacja naprężeń
była taka sama jak w przypadku stabilizatora zaimplantowanego w kręgosłupie zdrowym rys. 3.

4. PODSUMOWANIE
Analizę numeryczną przeprowadzono w celu wyznaczenia stanu przemieszczeń
względnych i naprężeń zredukowanych w układzie odcinek lędźwiowy kręgosłupa stabilizator płytkowy wykonany ze stali Cr-Ni-Mo oraz stopu Ti-6A1-4V dla kręgosłupa
zdrowego i z osteoporozą. Do analizy numerycznej wykorzystano metodę elementów
skończonych. Własności mechaniczne wykorzystane w analizie (moduł Young'a - E,
współczynnik Poisson'a - u) przyjęto dla stali Cr-Ni-Mo, stopu Ti-6A1-4V, krążków
międzykręgowych oraz kręgów zdrowych i z osteoporozą (pacjenci w wieku ponad 70 lat).
Obciążenie zastosowane w analizie przyjęto na podstawie wcześniejszych analiz wykonanych
przez autorów. Na stabilizację kręgosłupa na odcinku L3-L4 istotny wpływ miała podatność
całego układu do odkształceń wywołanych obciążeniem.
Największe wartości przemieszczeń względnych wyznaczonych zarówno dla kręgosłupa
zdrowego i z osteoporozą zaobserwowano wzdłuż osi OY. Maksymalna wartość
przemieszczenia względnego wynosiła 1,01 mm i dla stabilizatora wykonanego ze stali CrNi-Mo zaimplantowanego w kręgosłupie z osteoporozą.
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Rys. 3. Rozkład naprężeń zredukowanych występujących w: a) płytce, b) śrubach
kostnych, c) kręgach (L3-L4), d) krążku międzykręgowym, podczas obciążania układu
siłą 1600 N
Maksymalne wartości naprężeń zredukowanych wyznaczono dla śrub kostnych
wykonanych ze stali Cr-Ni-Mo zespalających kręgosłup z osteoporozą i wynosiły 116 MPa.
Naprężenia te powstałe podczas obciążenia układu siłą 1600 N nie przekroczyły
wytrzymałości kości, wynoszącej 160 MPa oraz nie przekraczały granicy plastyczności
biomateriałów metalowych (stal Cr-Ni-Mo - Rp0,2 = 690 MPa, stop Ti-6A1-4V - Rp0,2 = 790
MPa). Największe wytężenie analizowanego układu wystąpiło w miejscu największych
naprężeń zredukowanych, czyli w śrubach kostnych wchodzących w skład stabilizatora
(wykonanego ze stali Cr-Ni-Mo) zaimplantowanego na kręgosłupie z osteoporozą. Praca
analizowanego układu zawierała się w zakresie plastyczno-sprężystym, czyli nie powodowała
przesztywnienia układu, a tym samym została zachowana ciągłość odkształceń.
Większe wartości przemieszczeń względnych oraz naprężeń zredukowanych wyznaczone
dla kręgosłupa z osteoporozą związane są ze zmniejszającą się gęstością oraz demineralizacją
kręgów. Zastosowanie płytkowego stabilizatora w leczeniu schorzeń kręgosłupa
o własnościach osteoporotycznych nie wskazuje na niszczenie struktur kostnych.
Uzyskane
wyniki
analizy
numerycznej
płytkowego
stabilizatora
kręgosłupa
z wykorzystaniem metody elementów skończonych stanowią cenną informację dla
prawidłowego zaprojektowania jego postaci, cech geometrycznych, doboru własności
mechanicznych stabilizatorów oraz stopnia umocnienia biomateriału metalowego. Prawidłowość
doboru własności mechanicznych powinna zostać zweryfikowana w testach „in vitro".
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NUMERICAL ANALYSIS OF SPINE'S PLATE STABILIZER WITH
THE USE OF FEM
Summary. The aim of the work was numerical analysis of plate stabilizer
implanted on lumbar part of both healthy and osteoporotic spine. The results of
the analysis was determination of relative displacements and equivalent stresses in
the system of lumbar part of spine - plate stabilizer. The analysis was carried out
for the stabilizer made of two metallic biomaterials. The results of the numerical
analysis are the basis for selecting mechanical properties of metallic biomaterials
and geometrical features of the stabilizer.

