
Ro ta cja w sta wie szczy to wo -po ty licz nym

Kie dy kość po ty licz na wy ko nu je ruch ro ta cji na krę gu
szczy to wym (ryc. 21), prze miesz cze nie to łą czy się z ro ta -
cją krę gu szczy to we go na ob ro to wym wo kół osi ob ro tu
prze bie ga ją cej przez ząb. Jest to jed nak skom pli ko wa ny
pro ces, gdyż w je go prze bie gu do cho dzi do roz cią ga nia
wię za deł, w szcze gól no ści wię za dła skrzy dło wa te go
(L, zie lo na strzał ka). Prze krój czo ło wy przez kość po ty licz -
ną (A, wi dok z ty łu) oraz bocz ne czę ści krę gu szczy to we -
go (B) przed sta wia ro ta cję w le wo kłyk ci ko ści po ty licz nej
na krę gu szczy to wym, któ ra uwi dacz nia się w po sta ci przed -
nie go śli zgu kłyk cia pra we go (czer wo na strzał ka, 1). W tym
sa mym cza sie wię za dło skrzy dło wa te (L) owi ja się wo kół
zę ba i zo sta je roz cią gnię te, po cią ga jąc pra wy kły kieć po -
ty licz ny w le wo (bia ła strzał ka, 2).
Tak też, ro ta cja w le wo (nie bie ska strzał ka) jest po wią za -
na z 2–3-mi li me tro wą trans la cją w le wo i skło nem bocz -
nym ko ści po ty licz nej w pra wo (czer wo na strzał ka). Wy -
raź nie wi dać za tem, że w sta wie szczy to wo -po ty licz nym nie
ist nie je czy sty ruch ro ta cji, lecz ro ta cja sprzę żo na z trans la -
cją oraz kon tra la te ral nym skło nem bocz nym.

Z punk tu wi dze nia ki ne ma ty ki ro ta cja po łą czo na z trans la -
cją jest rów no znacz na z in nym ru chem ro ta cji o po dob nym
za kre sie, jed nak o in nej osi ob ro tu, co ła two wy ka zać na
sche ma cie. W wi do ku z gó ry (ryc. 22) kręg szczy to wy ozna -
czo no ja śniej szym ko lo rem, a kręg ob ro to wy – ciem niej -
szym. Gór ne po wierzch nie sta wo we pierw sze go z nich
(at) le żą pod kłyk cia mi ko ści po ty licz nej (oc) zi lu stro wa ny -
mi ja ko prze źro czy ste. W trak cie ro ta cji w le wo w za kre sie (a)
wo kół osi zę ba (O) kość po ty licz na ule ga 2–3-mi li me tro wej
bocz nej trans la cji w le wo, ozna czo nej przez wek tor V. Te raz
ła two moż na zi den ty fi ko wać rze czy wi stą oś ob ro tu dla te go
ru chu, zlo ka li zo wa ną w punk cie P, nie co bocz nie w sto sun -
ku do osi sy me trii cia ła i na li nii z łą czą cej tyl ne kra wę dzie
bocz nych czę ści krę gu szczy to we go. Tak więc rze czy wi sta oś
ob ro tu dla ru chu ro ta cji sta wu szczy to wo -po ty licz ne go prze -
miesz cza się po mię dzy dwo ma skraj ny mi po zy cja mi, P dla ro -
ta cji w le wo oraz P’ dla ro ta cji w pra wo. Pod czas te go pro -
ce su rze czy wi sta oś ob ro tu co fa się rów nież w kie run ku
środ ka otwo ru wiel kie go ko ści po ty licz nej i po kry wa się
z ana to micz ną osią rdze nia przed łu żo ne go – jest to ide al na po -
zy cja do uszko dze nia rdze nia.
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