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1. WSTĘP 
 
 Kręgosłup jest mechaniczną osią ciała ludzkiego [1]. Często jednak jego struktury ulegają 
uszkodzeniu. Mogą one być wynikiem wypadków komunikacyjnych, zbyt dużych przeciążeń 
kręgosłupa, nowotworów itp. W momencie zaistnienia takiej sytuacji, należy jak najszybciej 
naprawić uszkodzenia. Niekiedy możliwe jest to przy wykorzystaniu nieinwazyjnych metod, 
lecz w pewnych przypadkach nie można uciec od drogi operacyjnej. W tym celu stosuje się 
stabilizację kręgosłupa w postaci implantów, które wspomagają jego pracę. Ich zadaniem jest 
możliwie jak najlepsze odtworzenie warunków panujących przed uszkodzeniem kręgosłupa. 
Owy projekt ma na celu wykorzystanie implantu w postaci czopa międzytrzonowego 
do stabilizacji kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka lędźwiowego. 
 
 
2. PROJEKT WŁASNY CZOPA DO MIĘDZYTRZONOWEJ STABILIZACJI 

KRĘGOSŁUPA 
 
2.1 Założenia konstrukcyjne 
 

Przystępując do projektowania czopa do międzytrzonowej stabilizacji kręgosłupa, biorąc 
pod uwagę wyniki analizy istniejących rozwiązań oraz wnioski ze wstępnego etapu prac 
projektowych, przyjęto następujące założenia konstrukcyjne: 

 implant powinien umożliwić wszczepienie z dostępu przedniego (ALIF), 
gdyż ta technika eliminuje ryzyko naruszenia struktur nerwowych, ponieważ 
nie znajdują się one na drodze operacyjnej (tak jak dzieje się to w przypadku 
implantacji z dostępu tylnego) [2], 

 należy zapewnić możliwość implantacji czopa w trudnych przypadkach, szczególnie 
przy niewielkiej wysokości przestrzeni międzytrzonowej, 

 wszczep powinien zapewnić możliwość implantacji w odcinku lędźwiowym, w którym 
występują największe obciążenia kręgosłupa, 

 konstrukcja powinna być dostosowana do wykonania z tworzywa PEEK, z racji 
na jego biozgodność i bardzo dobre warunki wytrzymałościowe, 
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 instrumentarium powinno zapewnić wygodę i bezpieczeństwo podczas operacji. 

 
2.2 Własna konstrukcja implantu do międzytrzonowej stabilizacji kręgosłupa 
  
 W pracy przedstawiona została koncepcja implantu do międzytrzonowej stabilizacji 
kręgosłupa. Proteza została zaprojektowana do implantacji w specyficznych warunkach, 
w których mamy do czynienia z wąską przestrzenią panującą w protezowanym odcinku. 
Możliwe jest również uzyskanie dystrakcji sąsiadujących kręgów, wynikającej z wzajemnego 
oddziaływania komponentów czopa międzytrzonowego. Projekt obejmuje również 
konstrukcję specjalistycznego przyrządu, umożliwiającego wprowadzenie implantu 
do operowanego segmentu. Dokonano obliczeń dotyczących wytrzymałości konstrukcji 
pod wpływem działania obciążeń w pozycji wyprostowanej oraz podczas zginania.  
 
 

 
 

Rys. 1. a) Widok aksonometryczny czopa międzytrzonowego, b) Przyrząd do implantacji czopa 
międzytrzonowego, c) Rozkład naprężeń zredukowanych [MPa] w badanym elemencie, wynikający 

z obciążenia siłą 1200 N 
 
 
3. WNIOSKI 
 
 Przeprowadzenie analizy istniejących rozwiązań konstrukcyjnych czopów 
międzytrzonowych wykazuje istnienie bardzo szerokiej i zróżnicowanej oferty tego typu 
implantów. Można stwierdzić, że uzyskanie dalszej poprawy wyników leczenia możliwe 
będzie w przyszłości między innymi poprzez tworzenie konstrukcji bardziej 
wyspecjalizowanych, dopasowanych indywidualnie do potrzeb konkretnego pacjenta. 
Przedstawionym w pracy projektem implantu proponuje się rozwiązanie dość unikalne, mające 
swoje zastosowanie w określonych warunkach anatomicznych. Projekt wymagał będzie 
dalszych prac obejmujących w szczególności badania wytrzymałościowe, w tym badania 
zmęczeniowe. Dopuszczenie implantu do wprowadzenia na rynek musi być bowiem 
poprzedzone niezbędnymi testami gwarantującymi bezpieczeństwo jego stosowania. 
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