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1. WSTĘP 
 

 Coraz częściej współczesny styl życia zmusza człowieka do przebywania w pozycji 
siedzącej. Statystyki wskazują, że główną przyczyną niepełnosprawności ludzi poniżej 45 roku 
życia jest właśnie ból lędźwiowy i że cierpi z jego powodu około 75% ludności.  
W pracy poddano analizie konstrukcję implantu kręgosłupa o wymiarach odpowiadających 
przestrzeni pomiędzy kręgami L3-L4. Pierwszym etapem pracy było zaprojektowanie 
konstrukcji implantu kręgosłupa przy użyciu metody elementów skończonych. Następnie przy 
użyciu metody druku 3D wykonano ten implant za pomocą biozgodnych tworzyw 
polimerowych. Techniki druku 3D, które na podstawie modelu trójwymiarowego CAD 
umożliwiają szybkie wykonanie fizycznych modeli, znajdują zastosowanie w technikach 
rozwoju produktu i przyczyniają się do szybkiego wytwarzania prototypów, jak i całego 
produktu. Projektując implant międzykręgowy uwzględniono wiele czynników - przede 
wszystkim implant powinien się mieścić w przestrzeni pomiędzy kręgami. Istotnym 
wymaganiem odnośnie konstrukcji jest również ruchomość zapewniana przez implant, zgodna 
z anatomiczną - przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności implantowanego segmentu 
kręgosłupa. Kolejnymi istotnymi wymaganiami odnośnie konstrukcji są wytrzymałość na 
przenoszone obciążenia, trwałość, niezawodność w działaniu łatwość implantacji w trakcie 
zabiegu operacyjnego, a także możliwość wymiany w przypadku zużycia. 
 
2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

 
2.1. Geometria modelu 
 
 Kompletny implant miedzykręgowy składał się z płytki dolnej, pośredniczącego dysku 
międzypłytkowego i płytki górnej - rys.1. Opracowana konstrukcja zapewnia ograniczenie 
obrotu wokół osi, przez co następuje odwzorowanie zakresu anatomicznych ruchów segmentu 
kręgosłupa. Z uwagi na fakt, iż model wirtualny implantu międzykręgowego jest 
parametrycznym, możliwe jest modyfikowanie wartości wymiarów sterujących modelem. 
Pozwala to na szybkie zmiany w konstrukcji i dopasowywanie implantu do konkretnego 
pacjenta. Po utworzeniu geometrii w oprogramowaniu ADINA, projekt wyeksportowano do 
programu CATIA w celu zapisu w neutralnym formacie, umożliwiającym dalszą obróbkę  
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w systemie Rapid Prototyping, tj. w formacie STL. Następnie implant międzykręgowy po 
zaimportowaniu geometrii do drukarki 3D został wydrukowany.  
 

 
Rys.1. Geometria analizowanego implantu dla segmentu L3-L4 

 
2.2 Model materiału 

  
  Do analizy użyto trzech  materiałów, tj. polilaktyd, poliwęglan oraz polietylen. 

Wszystkie części składowe implantu międzykręgowego zostały wykonane z polimerów, a nie 
tak jak dotychczas dostępne z metalowych płytek i polietylenowej wkładki.  
 
2.3 Analiza wytrzymałościowa konstrukcji implantu  
 
 Po zaprojektowaniu i wydrukowaniu implantu międzykręgowego kolejnym etapem badań 
była ocena właściwości mechanicznych. W tym celu został on poddany badaniom na maszynie 
wytrzymałościowej. Dodatkowo przeprowadzono również analizę wytrzymałościową w celu 
wyznaczenia stanu przemieszczeń, naprężeń i odkształceń w częściach składowych protezy.  
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