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Celem pracy było określenie wpływu wzmocnienia lub osłabienia mięśnia poprzecznego 
brzucha na wartości wypadkowych reakcji w stawach międzykręgowych lędźwiowego odcinka 
kręgosłupa występujące podczas czynności siadania i wstawania z krzesła.  

Kinematykę analizowanego ruchu zarejestrowano podczas badań doświadczalnych za 
pomocą optycznego systemu APAS dla 30 osobowej grupy kobiet (rodziców dzieci 
z niepełnosprawnością motoryczną) w wieku 43±9 lat. Otrzymane wielkości kątowe w stawach 
uśredniono dla całej grupy. Uzyskane wyniki stanowiły dane wejściowe do prowadzenia 
symulacji w środowisku Anybody Modeling System. Wykorzystanie metod modelowania 
matematycznego i optymalizacji statycznej pozwoliło na wyznaczenie obciążeń układu 
szkieletowo-mięśniowego w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa. W oprogramowaniu 
Anybody wykorzystano zmodyfikowany model całego ciała („Standing Model”), który składał 
się z 69 kości modelowanych jako bryły sztywne oraz ponad 1000 aktonów mięśniowych. 
Zastosowany model poddano weryfikacji. Symulacje, pozwalające na ocenę wpływu 
wzmocnienia lub osłabienia mięśnia poprzecznego brzucha na wielkości obciążeń w obrębie 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa przeprowadzono dla modelu 50-centylowej kobiety (65 kg, 
1.65 m). Efekt wzmocnienia lub osłabienia mięśnia zrealizowano wprowadzając do modelu sił 
mięśniowych różne wartości fizjologicznego przekroju poprzecznego (PCSA), od których 
uzależniona jest siła generowana przez mięsień. Symulacje wykonano zmniejszając o 25%, 
50%, 75% oraz zwiększając o 25%, 50%, 75% i 100% wartości PCSA mięśnia poprzecznego 
brzucha. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch granicznych pozycji tj. dla pozycji 
wyprostowanej oraz dla skłonu (pozycji tuż przed dotknięciem siedziska w czasie siadania). 

Wykazano, iż zmiana przekroju poprzecznego brzucha, symulująca jego wzmocnienie lub 
osłabienie istotnie wpływa na wartości obciążeń występujących w dolnym odcinku kręgosłupa.  

Odnotowano, iż dwukrotne zwiększenie przekroju poprzecznego brzucha (symulujące np. 
jego napięcie) powoduje zmniejszenie wypadkowej reakcji w stawie międzykręgowym L5-S1 
o 11% w pozycji stojącej oraz 25% w pozycji skłonu.  

Otrzymane wyniki mogą mieć istotne znaczenie w procesie modyfikacji programów 
ćwiczeń terapeutycznych mających na celu aktywizację mięśni brzucha oraz redukcję 
dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. 
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