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1. WSTĘP 

 
  Dane statystyczne wskazują, iż bóle dolnego odcinka kręgosłupa są najczęściej 
występującą dolegliwością przewlekłą w Polsce. Istotnymi informacjami z punktu widzenia 
biomechaniki, medycyny i ergonomii jest znajomość mechanizmów obciążania kręgosłupa 
oraz wielkości obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego podczas wykonywania różnych 
czynności. Obecnie obciążenia układu szkieletowo-mięśniowego można wyznaczyć za 
pomocą: implantów pomiarowych, sygnału EMG oraz modeli matematycznych [3,4,5]. Ze 
względu na bezinwazyjność coraz częściej wykorzystuje się matematyczne modele układu 
mięśniowo-szkieletowego [1,2].  
  Celem pracy było wyznaczenie obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa podczas siadania i wstawania z krzesła przy wykorzystaniu modelu 
matematycznego opracowanego w środowisku AnyBody Modeling System. 

  
2. MATERIAŁ I METODA 

 
Grupę badawczą stanowiło 30 osób (rodziców dzieci niepełnosprawnych) 

uskarżających się na przewlekłe bóle dolnego odcinka kręgosłupa. W pierwszym etapie 
przeprowadzono badania doświadczalne kinematyki ruchów siadania i wstawania z krzesła 
przy wykorzystaniu optycznego systemu APAS. Uzyskane dane kinematyczne posłużyły do 
przeprowadzenia symulacji danego ruchu w środowisku AnyBody Modeling System. W tym 
celu wykorzystano model całego ciała (Standing Model), który skalowano biorąc pod uwagę 
wzrost, masę oraz procent tkanki tłuszczowej badanej osoby (metoda  
ScalingLengthMassFatExt). Analizowany model odcinka lędźwiowego kręgosłupa składał 
się z 5 kręgów, miednicy, klatki piersiowej, zdefiniowanych połączeń stawowych, ponad 180 
aktonów mięśni pleców i brzucha oraz modelu ciśnienia śródbrzusznego. Model 
zweryfikowano porównując wyniki aktywacji poszczególnych grup mięśniowych 
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z zarejestrowanym sygnałem EMG. Przyjętym kryterium optymalizacyjnym, pozwalającym 
na oszacowanie wartości sił mięśniowych, była minimalizacja sumy sześcianów stosunku siły 
mięśniowej do jego siły maksymalnej. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników 
badając wpływ kinematyki ruchów na reakcje w stawie L5-Sacrum oraz aktywność mięśni 
brzucha i grzbietu.  
 
3. WYNIKI 

 
Maksymalne wartości obciążeń w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oraz sił 

mięśniowych przedstawiono na rys. 1-2. Otrzymane wyniki znormalizowano względem 
ciężaru ciała (BW).  

 
 
 
4. WNIOSKI 
 

Ruch siadania i wstawania może powodować wzrost obciążenia w segmencie L5 
Sacrum nawet  do 180% w porównaniu z pozycją stojącą. Najbardziej aktywnymi grupami 
mięśni podczas wykonywanej czynności są prostownik grzbietu oraz mięsień poprzeczny 
brzucha. Uzyskane wyniki reakcji w segmencie L5 Sacrum oraz wartości sił mięśniowych 
prostownika grzbietu oraz mięśnia poprzecznego brzucha są istotnie skorelowane 
z kinematyką wykonywanego ruchu tj. kątem pochylenia tułowia oraz kątem w stawie 
biodrowym. Otrzymane wyniki będą pomocne w procesie weryfikacji i modyfikacji 
programów ćwiczeń terapeutycznych mających na celu aktywizację mięśni brzucha oraz 
zwiększenie kontroli ustawienia miednicy, co w rezultacie może przyczynić się do redukcji 
dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego oraz poprawienia jakości życia populacji.  
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Rys. 1.  Zakresy maksymalnych sił reakcji na poszczególnych 
segmentach  odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

 

Rys. 2.  Aktywność mięśni podczas 
          siadania i wstawania 


