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1. WSTĘP 
 
 Biomechanika kręgosłupa jest przedmiotem częstych analiz przez naukowców na całym 
świecie [3]. Spowodowane jest to dwiema przyczynami. Po pierwsze wzrostem urazów 
kręgosłupa na skutek wypadków komunikacyjnych. Drugą przyczyną jest siedzący tryb życia, 
który prowadzi do różnych i coraz częstszych patologii kręgosłupa. Przyczyny te często 
prowadzą do uszkodzeń kręgosłupa, które często wymagają leczenia z użyciem 
stabilizatorów. Dlatego badania prezentowane w niniejszej pracy dotyczyły analizy 
biomechanicznej kręgosłupa lędźwiowego przed i po stabilizacji międzykolcowej. W tym celu 
zostały opracowane dwa modele. Pierwszym z nich był model anatomicznie prawidłowego 
kręgosłupa, a drugi to model kręgosłupa po implantacji stabilizacji międzykolcowej.  
 Większość naukowców przy modelowaniu korzysta z zdjęć tomografii komputerowej 
tworząc na ich podstawie modele 3D kręgosłupa [1][4]. Niektórzy też używają do tego 
skanera laserowego [2]. Analizę biomechaniczną przeprowadzają w różnym oprogramowaniu 
do metody elementów skończonych, np. ANSYS czy ABAQUS. W niniejszej pracy proces 
tworzenia modeli polegał na przygotowaniu w oprogramowaniu Mimics modelu 3D 
kręgosłupa. Następnie przygotowany model MES został zaimportowany do programu 
ANSYS w celu przeprowadzenia analizy biomechanicznej. 
 
 
2. MODEL KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO PO STABILIZACJI MIĘDZYKOLCOWEJ 
 
 Modelowanie kręgosłupa jest złożonym procesem ze względu na odmienny sposób 
modelowania kręgów oraz dysków. Naukowcy w swoich pracach przedstawiają modele 
kręgów, w których rozróżniają kość gąbczastą i korową. Nadając im różne właściwości 
materiałowe. Krążki międzykręgowe są również podzielone na dwie części. Jedną z nich jest 
jądro miażdżyste, drugą pierścień włóknisty.  
 W modelu, który został opracowany na potrzeby badań zostały przyjęte pewne 
uproszczenia. Kręgi przyjęto jako bryły odkształcalne, które są zbudowane z jednego 
materiału o właściwościach: moduł Younga = 12000MPa, a współczynnik Poissona = 0,3. 
Dyski międzykręgowe również zostały przyjęte jako jednorodne bryły ze względu na brak 
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możliwości rozróżnienia pierścienia włóknistego i jądra miażdżystego. Przypisano im materiał 
o właściwościach materiałowych: moduł Younga = 3,6MPa i współczynnika Poissona = 0,47. 
Natomiast więzadła i mięśnie zostały pominięte z powodu braku możliwości odtworzenia tych 
struktur na podstawie danych TK w oprogramowaniu Mimics.  
 Model kręgosłupa został obciążony siłą 400N, co odpowiada przeciętnej wadze tułowia. 
Obciążenie zostało zadane na kręgu L1, natomiast kręg L5 został unieruchomiony. Na 
rysunku Rys.1. przedstawiono model oraz mapy przemieszczeń uzyskane z analizy po 
obciążeniu. Maksymalne przemieszczenie wynosi 2,64 mm, które znajduje się na wyrostku 
poprzecznym pierwszego kręgu. Uzyskane wyniki zostaną porównane z wynikami analizy 
kręgosłupa po stabilizacji i na tej podstawie zostanie określony wpływ stabilizacji 
i wyciągnięte wnioski. 
 
a) 

 

b) 

 

Rys. 1. a) Model kręgosłupa lędźwiowego, b) mapa przemieszczeń kręgosłupa po obciążeniu 
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