
Etio lo gia

U czwo ro no gów krę go słup za sad ni czo ma po stać ho -
ry zon tal nie uło żo ne go łań cu cha umo co wa ne go
w dwóch punk tach. Pio no we usta wie nie krę go słu pa
u czło wie ka po wo du je, że jest on pod da wa ny du żo
więk szym ob cią że niom gra wi ta cyj nym.

! U lu dzi cho ro by krą żka mię dzy krę go we go są spowodowane wy -
pro stną po sta wą ciała.

Guz ki Schmor la, przy kład wgło bie nia krą żka mię dzy -
krę go we go w płyt ki gra nicz ne trzo nu krę go we go, nie
wy stę pu ją u czwo ro no gów. Krę go słu py pew nych nie -
lot nych pta ków, po ru sza ją cych się na dwóch koń czy -
nach, wsku tek cze go ich krę go słup jest pod da wa ny
po dob nym ob cią że niom jak u lu dzi, wy ka zu ją po -
wsta wa nie pa to lo gii po dob nych do ludz kich (Klapp
1958). W 1954 r. Exner opi sał po waż ne for my de for -
ma cji spon dy lo tycz nych wy stę pu ją ce u małp człe ko -

kształt nych o wy pro sto wa nej po stu rze. Yama da
w 1962 r., Was si lev i Di mo va w 1970 r. oraz Cas si dy
ze wsp. w 1988 r. prze pro wa dza li ba da nia zmu sza -
ją ce my szy do przy ję cia po sta wy wy prost nej po przez
am pu ta cję przed nich koń czyn. Po ro ku krą żki mię -
dzy krę go we i płyt ki gra nicz ne trzo nów krę gów wy -
ka za ły zmia ny struk tu ral ne spo wo do wa ne nad mier -
nym prze cią że niem. Po dob ne ob ser wa cje u zwie rząt
by ły prze pro wa dzo ne przez Pal me ra i Lot za (1993),
Edward sa i wsp. (1998) oraz Unglau ba i wsp. (2003).

! Cho ciaż ge ne tycz na po dat ność ma zna cze nie, to głów ną przy -
czy ną po wsta wa nia zmian zwy rod nie nio wych w ob rę bie krą żka
mię dzy krę go we go u lu dzi jest je go przed wcze sne sta rze nie się
z po wo du sła be go odży wia nia, in du ko wa ne przez me cha nicz -
ny ucisk.

Krą żek mię dzy krę go wy czło wie ka nie jest sła bo od-
ży wia ny od sa me go po cząt ku. U nie mow ląt, gdy krą -
żek mię dzy krę go wy nie jest pod da wa ny szcze gól nym
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Ryc. 6.2 a –d
a, b Prze krój strzał ko wy jednostki ru cho wej L4–L5 (pre pa rat ana -

to micz ny). Roz sia ne zwap nie nia w grzbie to wych blasz kach pier -
ście nia włók ni ste go i tyl nym wię za dle po dłu żnym. Izo lo wa ne
ogni sko w wię za dle żół tym (strzał ka). Za zna czo no staw mię dzy wy -
rost ko wy (strzał ka). Nie na tu ral ne prze miesz cze nie ją dra miaż dży -
ste go i pier ście nia włók ni ste go. Krą żek mię dzy krę go wy wy su wa
się za tyl ną kra wędź trzo nu krę go we go. Szcze li ny we wnątrz pier -
ście nia włók ni ste go: dys ko za, sta dium 2.

c, d jednostka ru cho wa L3–L4 z pęk nię cia mi pier ście nia włók ni -
ste go się ga ją cy mi dol nej płytki granicznej i prze miesz cze nia mi
krążka do wnę trza trzo nu krę go we go. Lo ka li za cja struk tur i ich
uszko dzeń od po wia da 2 sta dium dys ko zy (we dług Lu dwig, Tie djen
i Kra mer 2004).
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