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Streszczenie. Wst p: Większość prac analizujących wpływ kolumny przedniej i tylnej  
w systemie przenoszenia obcią eń, szacuje procentowy udział tych elementów na podstawie 
globalnych zmian przemieszczenia krą ka międzykręgowego. Brakuje natomiast analizy 
wskazującej na zmiany, które pojawiają się wewnątrz krą ka w zale ności od układu 
podparcia. Dlatego te , celem pracy była ocena wpływ układu podparcia kręgosłupa oraz 
orientacji powierzchni stawowych wyrostków na zachowanie krą ka międzykręgowego pod 

wpływem przenoszonego obcią enia. Umo liwiło to przeanalizowanie zmian zachodzących 

zarówno w zewnętrznych jak i wewnętrznych warstwach pierścienia włóknistego.  

Materiał i metoda: Model numeryczny segmentu ruchowego odcinka lęd wiowego 
kręgosłupa (L1-L2) zbudowano na podstawie wymiarów kręgosłupa, uzyskanych z analizy 
obrazów tomografii komputerowej. Zamodelowano w nim tkanki kostne kręgów (kość 
korową i gąbczastą oraz płytki graniczne) oraz tkanki miękkie (krą ka międzykręgowego, 
więzadeł i chrząstki międzywyrostkowej) o określonych właściwościach materiałowych 
stosując elementy bryłowe (czworościenne, 10-wezłowe). Pierścień włóknisty podzielono na 
sześć warstw zawierających naprzemiennie uło one włókna o nachyleniu 30º (odwzorowując 
zachowanie włókien kolagenowych), osadzone w jednorodnej macierz. Włókna i trzy rodzaje 

wiązadeł opisano elementami nieliniowymi. Jednocześnie między chrząstką na wyrostkach 
stawowych wprowadzono elementy kontaktu typu powierzchnia-powierzchnia, uwzględniając 
parametry opisujące grubość chrząstki międzykręgowej, odległość między wyrostkami oraz 

kąt nachylenia powierzchni stawowych. W pierwszym etapie symulacje numeryczne 

przeprowadzono dla dwóch konfiguracji modelu: segmentu fizjologicznego oraz segmentu  

z usuniętą kolumną tylną. Analizę obu konfiguracji przeprowadzono dla obcią enia 
wywołującego: osiowe ściskanie (siłą 650N), zginanie i przeprost (moment 10Nm). W drugim 

etapie badań w segmencie fizjologicznym zmieniono orientację powierzchni stawowych 
wyrostków modelując tropizm umiarkowany, a pó niej tropizm silny. W przypadku obu 

konfiguracji zasymulowano przeprost segmentu ruchowego (moment 6Nm).  

Wyniki i wnioski: Na podstawie symulacji numerycznych określono rozkład przemieszczeń 
w krą ku międzykręgowym, wyznaczając uwypuklenie poszczególnych warstw włókien oraz 
zmianę ich wysokości w przedniej i tylnej części względem płaszczyzny pionowej. Wyniki 

wskazują, e zarówno usunięcie wyrostków z triady podparcia segmentu ruchowego jak  

i tropizm wyrostków stawowych powoduje zwiększenie ruchomości, cechujące się większym 
spadkiem wysokości oraz większym uwypuklaniem się krą ka miedzykręgowego w przedniej 

bąd  tylnej jego części. 
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