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IX Sympozjum "Analiza ruchu - teoria i praktyka w zastosowaniach 

klinicznych" 
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8:45 - 9:00 1. J.Marucha - Analiza chodu u dziecka z łagodną postacią 
mukopolisacharydozy typu I chorobą Scheie 
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9:00 - 9:15 2. A.Święcicka,  D.Dunin-Wąsowicz, E. Szczerbik, M.Kalinowska - Ocena 
parametrów analizy chodu u pacjentów z zespołem Guillain-Barrě 
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9:15 - 9:30 3. K.Krawczak , M.Syczewska, , A.Górecki, W.Glinkowski - Badania chodu 

pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego 
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stopą 
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Wzajemne ruchy obręczy kończyn dolnych i kończyn górnych w czasie cyklu 
chodu pacjentów po udarze mózgu w okresie podostrym 
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A.Sieroń - GRF w służbie oceny chodu pacjenta po endoprotezoplastyce 
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Doniesienie wstępne 
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Przerwa na kawę  
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10. A.Zdrodowska, I.Wiszomirska, K.Kaczmarczyk, M.Błażkiewicz - 
Stabilność posturalna osób z dysfunkcją narządu słuchu 
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12:15 - 
12:30 

11. P. Tomal, L.Dworak - Wpływ obciążenia plecakiem szkolnym na zmiany 
wartości  charakterystycznych parametrów kinematycznych i 
dynamicznych chodu oraz równowagi u dzieci w wieku siedmiu lat 
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12:30 - 
12:45 

12. M.Domagalska-Szopa, A.Szopa, Z.Kidoń, T.Łosień - Kontrola posturalna 
niemowląt: stabilność, zróżnicowanie oraz wychwiania środka ciężkości 
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12:45 - 
13:00 

13. B.Włodarczak, M.Sobera, A.Sikora,I.Drzewowska, K.Kleszyk - Kontrola 
równowagi ciała a wielkość stóp oraz lateralizacja funkcji podparcia u 
zdrowych dzieci w wieku 7-10 lat 
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13:15 

14. P.Zostawa, S.Klich, N.Uścinowicz, M.Stawarz, S.Winiarski - Ocena 
prawidłowości  ukształtowania stopy na podstawie analizy krzywej COP   
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Śmigielski, D. Straszewski - Analiza wysklepienia podłużnego stóp u dzieci 
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16. K.Nowak, G.Sobota , G.Hajduk, B.Bacik, D.Kusz - Zmiana obrazu ruchu w 
stawie kolanowym u pacjentów po zabiegu aloplastyki z zastosowaniem 
różnych typów endoprotez 

34 
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13:45 - 
14:30 

Obiad  

14:30 - 
14:45 

17. A.Michalczuk, R.Mucha, A.Świtoński, H.Josiński , K.Wojciechowski - 
Ocena zaburzeń ruchowych wybranych okolic stawów prowadzona na 
bazie transformaty dynamicznego marszczenia czasu 

36 

14:45 - 
15:00 

18. A.Szczęsna, J.Słupik, A.Polański - Wykorzystanie sygnałów z 
akcelerometru, magnetometru i żyroskopu do wyznaczania orientacji w 
przestrzeni 3D 

39 

15:00 - 
15:15 

19. A.Nawrat, D.Bereska, K.Jędrasiak, R.Koteras, K.Daniec, P.Iwaneczko, 
S.Fraś, K.Wojciechowski - Kostium do akwizycji ruchu człowieka 

41 

15:15 - 
15:30 

20. M.Syrek, D.Straszewski, R.Śmigielski, M.Popieluch, M.Staniszewski - 
Charakterystyka siły mięśniowej w procesie usprawniania pacjentów po 
całkowitej, anatomicznej, trójpęczkowej rekonstrukcji ścięgna Achillesa 

42 

15:30 - 
15:45  

21. M.Popieluch, R.Śmigielski, D.Straszewski, M.Plenzler, M.Wychowański,  
M.Staniszewski - Porównanie siły rotatorów stawu kolanowego osób 
zdrowych do wyników pacjentów po rekosntrukcji ACL w rok po operacji   

44 

15:45 - 
16:00 

22. B.Krynicki, M.Popieluch, O.Korbolewska, M.Plenzler, N.Łoboda, 
M.Kowalczyk - Zmiana parametrów biomechanicznych i umiejętności 
technicznych w analizie wyskoku pionowego u dzieci po zastosowaniu 
trening funkcjonalnego  

46 

16:00 - 
16:15 

23. M.Wychowański, J.Gajewski, J.Laskowski, Z.Staniak, P.Pietrzak, A.Wit - 
Metoda oceny siły mięśniowej stawu biodrowego   

48 

16:15 - 
16:30 

24. K. Żebrowska, A.Wit - Wpływ wibracji mechanicznych na zmiany 
sygnału sEMG  oraz wykorzystanie ich w celach oceny układu nerwowo-
mięśniowego 

50 

16:30 - 
16:45 

25. P.Tabor, C.Urbanik, D.Iwańska - Kinematyka kończyn górnych podczas 
ataku w piłce siatkowej 

52 

16:45 - 
17:00 

26. G.Ilewicz, Z.Nawrat, J.Śliwka - Modelowanie sterowalnego 
teleoperatora medycznego 

53 

17:00 - 
17:05 

Zakończenie sympozjum  
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Analiza chodu u dziecka z łagodną postacią mukopolisacharydozy typu I chorobą Scheie. 
Gait analysis of child with attenuated form of mucopolysaccharidosis type I Scheie syndrome. 
 
Jolanta Marucha 
 
Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych  
Instytut „ Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”,  Warszawa 
 
Wstęp 
Mukopolisacharydoza typu I (MPS I) jest lizosomalną chorobą spichrzeniową. Mukopolisacharydy 
(glikozaminoglikany) występują powszechnie w tkance łącznej, co wyjaśnia wieloukładowy charakter 
tej przewlekłej i postępującej choroby. Choroba   przejawia się zaburzeniami ze strony różnych 
układów, a przede wszystkim układu ruchu (kostno-stawowo-mięśniowo-nerwowego). W 
mukopolisacharydozach typu I, II i VI występuje znacznego stopnia uszkodzenie tkanki łącznej, 
sztywność stawów i  nieprawidłowy rozwój kości powodując postępującą z wiekiem dysfunkcję 
narządu ruchu, patologiczny chód. 
 
Materiał i Metoda  
Analizę chodu zrobiono u pacjenta z MPS typu I chorobą Scheie w 9 i 11 roku życia. Pacjent od 2,5 
roku życia leczony jest enzymatycznie . 
Do analizy chodu użyto systemu VICON z 12 kamerami (Vicon Peak, UK). 
 
Wyniki  
W wyniku postępujących przykurczów w stawach kończyn dolnych długość kroków uległa skróceniu. 
Zakres ruchu miednicy w płaszczyźnie poprzecznej zwiększa się wraz z jej skręceniem, aby zwiększyć 
długość kroków. Nadmierna aktywność mięśni ud w fazie podporu ogranicza zakres ruchu w stawach 
biodrowych, natomiast osłabiona aktywność mięśni tylnej ściany goleni ogranicza zakres ruchów w 
stawach skokowych. Skrócenie długości kroków i zmniejszenie ich częstotliwości zmniejszyło 
prędkość chodu u tego pacjenta o 45%. Powtórna analiza w 11 r.ż.(po 2 latach od poprzedniej) 
pokazała, że aby zachować prędkość chodu, wzrosła długość kroku lewej kończyny dolnej kosztem 
większego skręcenia miednicy, powstała asymetria długości kroków oraz wzrosło zgięcie w stawach 
kolanowych. 
 
Dyskusja 
U pacjenta z MPS typu I chorobą Scheie w 11r.ż. w wyniku przykurczów stawowych zaburzone zostały 
3 podstawowe wyznaczniki prawidłowego chodu: izochronia, izometria i izotonia. Chód pacjenta jest 
nieekonomiczny co jest wynikiem nieprawidłowego sposobu przenoszenia ciężaru ciała, dużego 
obciążenia przykurczonych stawów, braku optymalizacji środka ciężkości, braku prawidłowej pracy 
mięśni jak i amortyzacji drgań i zderzeń z podłożem.  
 
Literatura 
1.Gerhardt JJ, Rondinelli (2001) Goniometric techniques for range of motion assessment Phys Med 
Rehabil Cln N Am 12: 507-527 
2.Jurecka A, Marucha J et al(2012) Enzyme replacement therapy in an attenuated case of 
mucopolisacchridosis type I (Scheie syndrome): a 6.5-year detailed follow-up. Pediatric Neurology 
12;47(6):461-5 
3.Neufeld EF, Muenzer J(2001)In:Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, et al The metabolic and molecular 
bases of inherited disease. McGraw-Hill, New York, pp 3421-3452 
4.Tylki-Szymańska A, Marucha J, et al, (2010) Efficacy of recombinant human alpha-L-
iduronidase(laronidase) on restricted range of motion of upper extremities in mucopolisaccharidosis 
type I patients.J of Inherited Metabolic Disease 33(2):151-7.  
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OCENA PARAMETRÓW ANALIZY CHODU U PACJENTÓW Z ZESPOŁEM GUILLAIN-BARRĚ 
 
Anna Święcicka,  Dorota Dunin-Wąsowicz, Ewa Szczerbik, Małgorzata Kalinowska 
Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej 
IP-CZD, Pracownia Analizy Chodu 
 
Wstęp: Zespół Guillain-Barrẻ- (ostra, zapalna poliradikuloneuropatią o podłożu 
autoimmunologicznym ) jest chorobą występująca zarówno  u dzieci jak i dorosłych. Uszkodzenie 
nerwów ma charakter demielinizacyjny lub aksonalno-demielinizacyjny.Często wystąpienie objawów 
neurologicznych poprzedza infekcja dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, zabieg operacyjny 
lub nawet szczepienie. Występują  nagle wiotkie, symetryczne niedowłady lub  porażenia kończyn 
dolnych, rzadziej  obserwuje się postać wstępującą, dotyczącą również kończyn górnych i mięsni 
oddechowych.  Po zastosowaniu terapii immunomodulującej rokowanie w zespole GBS ( Guillain –
Barre syndrome) może być pomyślne z  ustąpieniem niedowładów i powrotem  prawidłowej funkcji 
chodu. 
 
Material i metody:  W okresie  od  1.10.2010 do 31.12.2013   w  Oddziale  Rehabilitacji 
Neurologicznej IP CZD  usprawniano 11  ( 8 chłopców i 3 dziewczynki) w wieku od 3 do 15 lat z 
rozpoznanym i leczonym zespołem GBS.   W celu zobiektywizowania efektów terapii przeprowadzono 
analizę chodu przeprowadzono w systemie VICON MX składającego się z 12 kamer T40SMXGiga-NET 
2x kamery video, powierzchniowe 16-kanałowe EMG , z oprogramowaniem Nexus i Polygo. 
Zastosowano model układu markerów w systemie plug in gate. 
 
Wyniki: Zespół GBS wystąpił najwcześniej u pacjenta w wieku 2,5 roku, najpóźniej u pacjenta w 
wieku 15 lat. Pacjenci byli leczeni w Klinice Neurologii IP CZD. Analizę chodu  była możliwa do 
przeprowadzenia u 7  z 11 pacjentów. Analizę chodu przeprowadzono w okresie od 6 tygodni od 3 lat 
od zachorowania. Najwcześniej od początku choroby przeprowadzono analizę chodu o u pacjenta w 
wieku 15 lat. U 4 pacjentów, u których wykonywano analizę chodu stwierdzono obecność odruchów 
kolanowych a odruchy u 2 pacjentów obecne były również odruchy skokowe.  
U wszystkich badanych stwierdzono obniżenie prędkości chodu, zmniejszenie częstości i skrócenie 
długości kroków.  Udział  fazy podparcia w cyklu chodu dla każdej kończyny jest w górnej granicy 
normy a fazy pojedynczego podparcia nieznacznie zmniejszony. Także wszyscy pacjenci prezentowali 
zmniejszenie zgięcia biodra w momencie kontaktu kończyny z podłożem, zmniejszony zakres ruchów 
w tym stawie zarówno w fazie podparcia  jak i wymachu. Obserwowano także zmniejszenie 
maksymalnego zgięcia kolana w fazie wymachu.  Ponadto w fazie wymachu wykazano zwiększony 
zakres ruchu stawu kolanowego w płaszczyźnie czołowej. Również wszyscy pacjenci demonstrowali 
opadanie stopy pod koniec wymachu. U 4 pacjentów zaobserwowano zewnętrzną rotację stopy 
względem podudzia w fazie wymachu.  
 
Dyskusja: Niezależnie od powrotu odruchów głębokich u badanych pacjentów obserwowano 
podobne zaburzenia w badaniu analizy chodu. Przyczyną skrócenia długości kroków jest zmniejszenie 
zakresu ruchu biodra w płaszczyźnie strzałkowej w fazie podparcia.  Zmniejszenie maksymalnego 
zgięcia kolana w fazie wymachu jest wynikiem wzmożonej aktywności mięśnia prostego uda i mięśnia 
obszernego bocznego lub może być skutkiem zmniejszonego zgięcia biodra. Ta nieprawidłowość jest 
kompensowana wyraźnym unoszeniem miednicy. Ruch  zwiększonego prostowania kolana w fazie 
podparcia powoduje  również spowolnienie narastania zgięcia grzbietowego stopy. Charakter ruchu 
w płaszczyźnie strzałkowej w fazie podparcia wskazuje na zmniejszone zgięcie podeszwowego  na 
granicy podparcia i wymachu.  Obserwowane zaburzenia chodu dotyczące stawu kolanowego w 
płaszczyźnie czołowej  mogą prowadzić do utrwalenia deformacji osi kolan ( szpotawość, koślawość). 
Brak zgięcia podeszwowego stopy odpowiada za zmniejszony moment push off.  
Najprawdopodobniej istotną składową obserwowanych zaburzeń w analizie chodu są 
nieprawidłowości  propriocepcii co wymaga uzględnioenia w procesie usprawniania. 
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Piśmiennictwo: 
1. Devos D i Inn. „Guillain-Barre syndrome Turing childhood: particular clinical and 

electrophysiological features.” Muscle Nerve.2013 Aug;48(2):247-51 
2. Hauser St, Asbury A. “ Zespół Guillain – Barre I inne neuropatie immunologiczne”. W 

Neurologia w Medycynie Klinicznej red. St Hauser wyd  2008r Czelej Polska 
3.  Gage J.R  „A Qualitative Description of Normal Gait” w   The tratment of gait Problems In 

Cerebral palsy” red Gage JR 2004 Mac Keith Press. 
4. Joel A. DeLisa “Gait Ananlysis in the Science of Rehabilitaion wyd Monograph 002; 1998  
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Badania chodu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego 
 

Karolina Krawczak1 , Małgorzata Syczewska2, , Andrzej Górecki1, Wojciech Glinkowski1 
 

1 Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Centrum Doskonałości „TeleOrto”, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

2 Pracownia Diagnostyki Ruchu IP CZD 
 

 
WSTĘP 
Kompleksowe badanie analizy chodu umożliwia właściwe zaprogramowanie procesu rehabilitacji oraz 
leczenia pacjentów, cierpiących z powodu  choroby zwyrodnieniowej stawów [1].  
Celem badania było pomiarowe określenie cech charakterystycznych chodu u pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawów biodrowych w okresie późnym, po zakwalifikowaniu do zabiegu alloplastyki 
stawu biodrowego.  
 
MATERIAŁ I METODY 
Badania prowadzono przy użyciu systemu VICON w Pracowni Diagnostyki Ruchu IP CZD. Analizę 
chodu przeprowadzono z użyciem kamer, platform i powierzchniowego EMG. Badaniu poddano 44 
pacjentów Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM (19 kobiet i 25 mężczyzn), 
którzy  leczeni byli z powodu obustronnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych i 
zakwalifikowani zostali do wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. Badanie przeprowadzono 4 
tygodnie przed pierwszym zabiegiem implantacji endoprotezy stawu biodrowego.  
 
WYNIKI 
U pacjentów  z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych  zaobserwowano występowanie  zmian 
charakterystyki chodu w zakresie parametrów czasowo-przestrzennych. Najczęściej wystąpiło 
znaczące obniżenie prędkości chodu (55,4 % normy) i częstości stawianych kroków (73,6% normy), 
symetryczne obniżenie długość kroków obu kończyn (do 73% normy), zwiększenie udziału fazy 
podparcia w cyklu chodu ponad normę, z  przewagą obciążania kończyny kontrolnej oraz  skrócenie 
fazy pojedynczego podparcia, w kończynie zajętej procesem chorobowym.  
W zakresie parametrów kinematycznych zaobserwowano nieprawidłowe ustawienie miednicy w 
płaszczyźnie strzałkowej oraz w płaszczyźnie czołowej w fazie wymachu, a także patologiczną 
ruchomość miednicy w płaszczyźnie poprzecznej.  
Ponadto, zaobserwowano ograniczenie ruchu zgięcia (26% normy dla kończyny badanej (p<0,05) i 
wyprostu stawu biodrowego badanej kończyny, zarówno w fazie kontaktu pięty z podłożem, jak i w 
fazie podparcia; nadmierne zgięcie stawu kolanowego kończyny kontrolnej w fazie kontaktu pięty z 
podłożem, znaczne ograniczenie zgięcia stawu kolanowego w fazie przenoszenia (do ok.60% normy). 
W analizie porównawczej grup pod względem płci zauważono różnice istotne statystycznie w zakresie 
parametrów: prędkości chodu (p<0,02), częstości stawianych kroków (p<0,02), udziale fazy podparcia 
w cyklu chodu dla kończyny operowanej (p<0,02).  
 
DYSKUSJA 
Chód pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych charakteryzuje się obniżeniem 
parametrów czasowo-przestrzennych, a w szczególności prędkości chodu, długości kroków, skrócenie 
fazy pojedynczego podparcia dla kończyny zajętej procesem chorobowym [2,3,4], co szczegółowo 
potwierdzją wyniki przeprowadzonych badań własnych. Podobnie, opisywane w literaturze 
nieprawidłowości ruchomości miednicy oraz tułowia, uznaje się za objaw kompensacji ograniczenia 
ruchomości chorego stawu biodrowego [5,6,7,8,9].  Zaobserwowone ograniczenia ruchomości w 
przebiegu ciężkich zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego w zakresie ruchu zgięcia i wyprostu 
oraz kompensacyjnego, nadmiernego zgięcia stawu kolanowego kończyny przeciwnej potwierdzono 
w literaturze [9,5, 10, 6].  
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Uzyskane wyniki dają szczegółowy opis zmian czynnościowych chodu w przebiegu zaawansowanej 
choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.   
 
LITERATURA 

1. Knoll Zs, Kocsis L, Kiss RM (2004) Gait patterns before and after anterior cruciate ligament 
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Analiza wydatku całkowitej energii mechanicznej w chodzie osób zdrowych i z opadającą stopą1 
 

Błażkiewicz Michalina1, Wiszomirska Ida1, 2, Jarosiewicz Martyna1, Wit Andrzej1,2 
1AWF Warszawa, 2ALMAMER w Warszawie 

 
WSTĘP 
Chód można rozpatrywać, jako kombinację wielu złożonych procesów, takich jak: wytwarzanie i 
przekazywanie energii, utrzymanie równowagi oraz koordynacja ruchów. Optymalizacja procesów 
energetycznych powoduje, że w czasie chodu swobodnego osoby poruszają się z preferowaną 
prędkością tak, aby zużywać jak najmniejszą ilość energii. Dysfunkcja w obrębie narządów ruchu 
skutkuje zwiększonym wydatkiem energii, obciąża układy sercowo-naczyniowy, oddechowy i 
znacznie obniża skuteczność mechanizmów amortyzacyjnych. Celem niniejszej pracy było 
porównanie wartości energii mechanicznej w chodzie osób zdrowych i z opadającą stopą. 
 
MATERIAŁ I METODA 
Badaniami objęto grupę 15 osób z opadającą stopą o różnej etiologii (m=78.8±18.3kg, 
h=173.5±10.3cm, w=51.4±17.9lat) oraz grupę 15 osób zdrowych (m=71.2±15kg, h=171.6±9.5cm, 
w=24.7±5.9lat). Dane kinematyczne i kinetyczne chodu zostały zebrane przy pomocy 9 kamer (100Hz) 
systemu VICON Mx zsynchronizowanego z dwoma platformami firmy KISTLER (1000Hz). Do zebrania 
danych kinematycznych wykorzystano układ 34 marketów. Każdy z pacjentów wykonał kilka prób 
chodu, z których do analizy zostało wybrane jedno - poprawne przejście. Energia w stawach kończyny 

dolnej dla dwóch grup badanych, została policzona na podstawie wzoru:  dttPE )( , gdzie: P(t) – 

moc.  
WYNIKI 
Ilość wytwarzanej i absorbowanej energii w chodzie swobodnym w stawach kończyn dolnych osób 
zdrowych i niepełnosprawnych przedstawia ryc. 1. 
 
Ryc. 1 Wydatek energetyczny w stawach kończyny dolnej w chodzie osób zdrowych i z opadającą 
stopą.  

 
 
Różnica procentowa między grupą zdrowych a osób z 
opadającą stopą dla sumy energii produkowanej wynosi 
66% a dla sumy energii absorbowanej 38%. Różnice te 
są istotne statystycznie (p=0.0000). 
 
DYSKUSJA 
Na podstawie analizy wydatku energetycznego możemy 
przypuszczać czy w danej fazie cyklu chodu przeważała 

prawidłowa lub nie prawidłowa absorpcja lub też generacja energii, czyli czy dominował skórcz 
ekscentryczny czy też koncentryczny [1]. Podsumowując rozkład energii przedstawiony na Ryc. 1 
może być jednym z czynników przyczyniających się do zrozumienia mechanizmów kompensacji oraz 
krokiem do zbadania między - segmentalnego przepływu energii dla osób z opadającą stopą.  
 
LITERATURA 
1. McGibbon, C. et al. Mechanical energy analysis identifies compensatory strategies in disabled 

elders’ gait. Journal of Biomechanics 34; 2001; 481-490. 
  

                                                           
1
 Praca zrealizowana w ramach Grantu PB-73 
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Wzajemne ruchy obręczy kończyn dolnych i kończyn górnych w czasie cyklu chodu pacjentów po 
udarze mózgu w okresie podostrym.  
 
Maciej Krawczyk 1, 2, Małgorzata Syczewska 3, Małgorzata Kalinowska 3, Ewa Szczerbik 3, Bartosz 
Morawski 1,  
1 - Wydział Rehabilitacji AWF J.Piłsudskiego 
2 – II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
3 – Klinika Neurologii, Epileptologii i Rehabilitacji Pediatrycznej 
 
Wstęp 
Rola aktywności ruchowej tułowia w czasie chodu zdrowego człowieka była do niedawna negowana a 
obecnie wydaje się być cały czas niedoceniana. Istnieje bardzo mało badań próbujących opisać to 
zjawisko u osób zdrowych. Tym bardziej nie ma doniesień oceniających kinematykę tułowia w 
populacji pacjentów z niedowładem połowiczym. Dotychczas stosowane i cały czas rozwijane techniki 
fizjoterapii nie przyniosły jak dotąd znaczącego przełomu dla przyspieszenia odtwarzania funkcji 
chodu po udarze mózgu. Lepsze poznanie ewentualnej patologii ruchu tułowia pozwoli być może na 
konstruktywniejszą analizę  krytyczną obecnych metod fizjoterapii a może także pozwoli na 
opracowanie efektywniejszych wytycznych. 
 
Materiał i metoda 
Zbadano 47 chorych [średni wiek=65lat, 13 kobiet, śr. czas od udaru =40dni, średni deficyt 
motoryczny w Skali Fugl-Meyera (FM)=169pkt] z niedowładem jednej połowy ciała, po pierwszym 
udarze niedokrwiennym mózgu, którzy byli w stanie przejść samodzielnie dystans 10 metrów. 
Wykonano ocenę funkcji motorycznych przy pomocy Skali FM. Wykonano badanie kinematyczne z 
użyciem Systemu Vicon 460 z użyciem  markerów biernych w czasie chodu pacjentów z samodzielnie 
przez nich wybraną prędkością. Kryteria oceny wartości kątów obręcz barkowa/miednica 
rejestrowanych w trzech płaszczyznach (oddzielnie dla obu stron ciała) stanowiły podobieństwa 
kształtu wykresu do grupy odniesienia (osoby zdrowe) w zakresie charakterystycznych punktów 
przegięcia funkcji, zgodności monotoniczności funkcji strony zdrowej i chorej oraz  przesunięcie w 
fazie punków przegięcia.  
 
Wyniki 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, zmiany kątowe obręczy barkowej i miednicznej osób po 
udarze różniły się wyraźnie od takich samych danych uzyskanych u osób zdrowych.  Żaden pacjent nie 
uzyskał prawidłowych danych. Najgorsze wyniki zarówno po zdrowej jak niedowładnej połowie ciała  
uzyskano w płaszczyźnie strzałkowej a najlepsze w płaszczyźnie poprzecznej. Najniższą ocenę (w skali 
od 1 do 3) w jednej płaszczyźnie, jednocześnie dla zdrowej i chorej połowy ciała otrzymało w 
płaszczyźnie poprzecznej, czołowej i strzałkowej odpowiednio 6%, 22% i 26% chorych.  Cześć chorych 
została lepiej oceniona w tej samej płaszczyźnie po stronie niedowładnej w porównaniu ze zdrową i 
było to 18% w płaszczyźnie poprzecznej, 30% w czołowej i 28% w strzałkowej. Podobna sytuacja w 
dwóch płaszczyznach jednocześnie została stwierdzona u 10% chorych w płaszczyźnie czołowej i 
strzałkowej i u 10% chorych w płaszczyźnie poprzecznej i strzałkowej.  Nie odnotowano istotnych 
związków pomiędzy zaburzeniem ruchów obręczy a deficytem ruchowym, czasem od udaru, wiekiem 
oraz stroną niedowładu. 
 
Dyskusja 
Duża ilość połączeń stawowych tułowia oraz dwóch obręczy kończyn wraz z relatywnie małym 
zakresem ruchów, oraz małe zewnętrzne zróżnicowanie morfologiczne powodują, że niemożliwe było 
do niedawna  badanie ruchów tułowia w chodzie. Uzyskane wyniki wydają się częściowo potwierdzać 
najbardziej podstawowe obserwacje kliniczne dotyczące zaburzonej kinematyki tułowia w czasie 
chodu po udarze mózgu.  Znamienne jest jednak, że zarówna zdrowa i jak i chora połowa ciała 
wykazują najcięższe patologie w płaszczyźnie strzałkowej a najłagodniejsze zmiany w płaszczyźnie 



11 
 

poprzecznej. Nie pokrywa się to ze standardowym postępowaniem fizjoterapeutycznym 
podkreślającym odbudowę aktywności tułowia bardziej w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. 
Wydaje się to potwierdzać dane uzyskane w tej samej grupie chorych w obrazie dynamicznego EMG 
gdzie mięśnie działające w płaszczyźnie czołowej wykazywały mniejszą patologię niż te w płaszczyźnie 
strzałkowej. Problem wymaga dalszej analizy i porównania z wynikami uzyskanymi w dalszych 
etapach zdrowienia tej samej grupy chorych.  
 
Piśmiennictwo 

1. Syczewska M. Badanie ruchu kręgosłupa człowieka podczas chodu.Rozprawa Habilitacyjna. 
Instytut „Ponmnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa 2010, str.11-15.  

2. Syczewska M, Öberg T. Spinal Segmental Movement Changes during Treadmill Gait after 
Stroke. Journal of Human Kinetics volume, 2006;16:39-56. 

3. Syczewska M, Oberg T. The dependence of the segmental movements of the spine during 
treadmill walking on gait speed. Gait and Posture 2002;16(suppl.1):S112.  

4. Perry J. gait analysis. Normal and Pathological gait. SLACK Incorporated 1992. 
5. Krawczyk M. Odzyskiwanie funkcji chodu przez osoby po udarze mózgu. Monografie 

neurologiczne. IPiN 2013. 
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GRF w służbie oceny chodu pacjenta po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
 

Romualda Mucha¹, Adam Świtoński²,3, Henryk Josiński²,3, Monika Mucha – Janota¹,  
 Konrad Wojciechowski²,3, Aleksander Sieroń¹ 

 
¹Klinika Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny 
²Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Bytomiu 

3Politechnika Śląska w Gliwicach 
 
Wstęp 
Zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego odniosły olbrzymi sukces pomagając pacjentom z 
zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową powrócić do normalnego, aktywnego życia. Zanim jednak 
pacjenci wrócą do swoich codziennych zajęć, muszą przejść proces rehabilitacji przywracający 
warunki prawidłowego poruszania kończynami dolnymi. Proces terapeutyczny wymaga ciągłego 
monitorowania i kontroli efektów usprawniania [1,2]. Jedną z metod monitorowania i rejestracji 
postępów wieloetapowej fizjoterapii jest system Vicon i GRF do rejestracji sił reakcji podłoża. Reakcja 
podłoża zależy od masy nacisku czyli wagi pacjenta i od prędkości chodzenia, a siła nacisku na 
podłoże w ruchu ze względu na tarcie jest większa od siły statycznej. 
Celem pracy jest ocena chodu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
z uwzględnieniem dynamicznego współczynnika nacisku na podłoże. 
 
Materiał i metody 
Badani to pacjenci w okresie 12-18 miesięcy po zabiegu endoprotezoplastyki, po rehabilitacji 
sanatoryjnej i w trakcie fizjoterapii ambulatoryjnej. 
Badaniu poddano 36 osób podzielonych na 3 grupy terapeutyczne i grupę kontrolną. Grupa z prawą 
endoprotezą liczyła 12 pacjentów, z lewą endoprotezą – 8 pacjentów, z obustronną 
endoprotezoplastyką – 4 pacjentów. W grupie kontrolnej znajdowało się 12 zdrowych osób. Średnia 
wieku to 64,33 (± 7,3), BMI w przedziale 25,0-29,99. 
Rejestracji nagrań sekwencji mocap chodu dokonano w laboratorium HML (Human Motion 
Laboratory) Wydziału Zamiejscowego Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik 
Komputerowych (WZI PJWSTK) w Bytomiu, wykorzystując system akwizycji i analizy kinematyki 
ruchu firmy Vicon. Do pomiarów siły nacisku na podłoże użyto platformy typu Kistler. Ocenie 
poddano zakresy ruchomości stawów i siły reakcji podłoża statycznej i dynamicznej oraz szybkość 
chodzenia dla każdej grupy terapeutycznej i grupy kontrolnej. 
Siłę reakcji podłoża wyznaczono za pomocą przyrostu siły dynamicznego współczynnika nacisku na 
podłoże w czasie ruchu wyrażonego w % za pomocą wzoru: 
 
 

  

(Fd-Fs)/F 
 
Fd – max nacisk na podłoże 
Fs – nacisk statyczny 
 

* przyrost siły 
- to procent, o jaki maksymalna siła nacisku w ruchu wzrosła w stosunku do siły nacisku mierzonej 
statycznie 
 
Wyniki 
Uzyskane dane, pomiary oraz obliczenia umożliwiły dokonanie oceny aparatu ruchu kończyn dolnych 
i pokazanie prawidłowych i nadmiernych zgięć stawu biodrowego (58-77% ) oraz braku wyprostu (87-
92%) strony operowanej. 25-67% badanych miało prawidłowe zgięcie stawu kolanowego i u 17-50% 
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odnotowano przekroczenie fizjologicznego przeprostu w stawie kolanowym w poszczególnych 
grupach terapeutycznych. Zaobserwowano także różnice w ustawieniu kolana w ruchu w stosunku do 
grupy zdrowej, gdzie większość czasu w ruchu kolano ustawione jest w szpotawości. Na podstawie 
uzyskanych wyników sił reakcji podłoża przeprowadzono analizę porównawczą między 
poszczególnymi grupami i grupą kontrolną zdrowych. Przykładowe rezultaty zebrano w tabelach 1 i 2. 
 
Tab.1.Średni przyrost siły dynamicznego współczynnika nacisku na podłoże w % 
 

 PKD LKD 

Endop. P stawu biodrowego 4,5% 8,0% 

Endop. L stawu biodrowego 8,0% 3,9% 

Endop. L i P stawu biodrowego 1,4% 1,9% 

Osoby zdrowe 18,0% 20,0% 

 
 Tab.2.Średnie szybkości chodzenia w czterech grupach badawczych w m/s 
 

 PKD LKD 

Endop. P stawu biodrowego 0,78 m/s 0,68 m/s 

Endop. L stawu biodrowego 0,78 m/s 0,76 m/s 

Endop. L i P stawu biodrowego 1,25 m/s 1,03 m/s 

Osoby zdrowe 1,1 m/s 1,1 m/s 

  
Dyskusja 
Prawidłowy zakres ruchu stawu jest jednym z ważnych czynników sprawności narządu ruchu, a jego 
pomiar jest podstawowym obowiązkiem terapeuty monitorującego postęp fizjoterapii[4]. W 
przypadkach złożonych, w dużych grupach chorych, tam, gdzie konieczny jest pomiar w ruchu, 
stosujemy dostępne nam metody pomiarowe z wykorzystaniem nowoczesnej techniki [4]. Sowiński 
pisze o stereotypie chodu chorych na nawracające boczne zwichnięcie rzepki a Reiman o znaczącym 
wpływie osłabienia i zmiany mechaniki  stawu biodrowego na funkcję kolana. [5,6]. Dopatrujemy się 
podobieństwa chodu pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, charakteryzującego się 
przeprostem stawu kolanowego  w fazie podparcia, podobnie jak obserwowano przy zwichnięciu 
rzepki. GRF siła reakcji podłoża uwzględnia reakcję podłoża na wszystkie segmenty ciała i odnosi się 
do III prawa dynamiki Newtona. Jej wartość można zmierzyć używając platformy densytometrycznej 
uwzględniającej trzy płaszczyzny ruchu. Umożliwia to obserwację wzajemnego oddziaływania między 
komponentem dynamicznym, czyli wartością siły, a kinematycznym, jakim jest prędkość. Wśród 
pacjentów po endoprotezoplastyce średni przyrost siły dynamicznego współczynnika nacisku na 
podłoże, eliminującego ciężar ciała pacjenta, wskazuje na większe obciążenie w ruchu kończyny 
dolnej nieoperowanej. Przy obustronnej endoprotezoplastyce wartości te zbliżają się do siebie, a 
grupa kontrolna zdrowych wskazuje na symetryczne obciążenie kończyn dolnych. 
 
PODZIĘKOWANIE 
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/01/B/ST6/06988. 
 
Literatura 
1.Jurkojć J.,Michnik R., Guzik-Kopyto A., Rycerski W., Szewczyk-Nowak A.: Analyses of kinematic 
quantities of people after stroke during different forms of locomotion. Conference Materials, ISB 
2011. 
2. Michnik R., Jureczko A., Guzik A., Tejszerska D.: Analysis of gait kinematics of patients after total 
hip or knee replacement. Journal of Vibroengineering, Vilnius, Vol. 8, No. 3, pp. 15-18, 2006. 



14 
 

3. Lisiński P., Gronek A., Samborski W., Dworak L.B.: Proposal for a rehabilitation regimen for patients 
after posterior cruciate ligament reconstruction surgery. A model of biomechanical study of the 
rehabilitation process. Fizjoterapia Polska, 10 (1), pp.1-11,2010. 
4. Płucińska M., Ryżko J.: Techniki biometryczne – stan obecny i perspektywa zastosowań. 
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Vol. 51, nr 5,pp.118-120, 2010. 
5. Sowiński T.,Syczewska M,. Kwiatkowski K., Kalinowska M.: Zmiany stereotypu chodu chorych na 
nawracające boczne zwichnięcie rzepki po osteotomii guzowatości kości piszczelowej 
zmodyfikowanym sposobem Elmslie-Trillata. Polski Merkuriusz Lekarski t.XXIX, Nr 169,30-32, 2010. 
6.   Reiman M.P.,  Bolgla L.A., Lorenz D., Hip Function’s Influence  
on Knee Dysfunction: A Proximal Link to a Distal Problem, Journal of Sport Rehabilitation,   18, 33-46, 
2009. 
  

http://www.czd.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Sowi%F1ski+T+
http://www.czd.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Syczewska+Ma%B3gorzata+
http://www.czd.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kwiatkowski+K+
http://www.czd.pl/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kalinowska+Ma%B3gorzata+


15 
 

Charakterystyka chodu kangurowego o kulach na podstawie zmienności przebiegów 
czasowych sił reakcji podłoża, w zależności od strategii przetoczenia stopy. Doniesienie wstępne 

Agata Rzepnicka 1, Lechosław B. Dworak 1,2,3, Michał Murawa 1, Jarosław Kabaciński 1 
1Katedra Biomechaniki Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego  w Poznaniu 

2Katedra Bioniki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 
3Katedra Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego  

w Poznaniu 
 

 
WSTĘP 

Chód kangurowy jest pierwszym, który opanowują i stosują pacjenci z urazami 
komunikacyjnymi i sportowymi, w obrębie jednej z kończyn dolnych (kończyna nieobciążana). 
Charakteryzuje się on stosunkowo dużą prędkością przemieszczania, lecz jednocześnie wymaga 
bardzo znacznej sprawności siłowej i wytrzymałościowej mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych - 
oraz dobrego poczucia równowagi.[1,2,4]  

Uzyskane w publikowanych pracach wyniki ukazują przeciążeniowy zakres sił, jakie są 
generowane w fazach podporu zdrową kończyną dolną oraz na kulach, inspirując tym samym do 
sformułowania szerszego projektu badawczego ukierunkowanego na analizę biomechaniczną i 
kinezjologiczną chodu kangurowego (swing through gait). 
 
MATERIAŁ I METODA 

Badaniom laboratoryjnym poddano grupę pacjentów poruszających się chodem kangurowym  
o kulach, którzy stosowali odmienne strategie pierwszego kontaktu stopy z podłożem: od pięty i od 
przodostopia. 
Zastosowano następujące metody badawcze – zsynchronizowane w trakcie przejść pacjentów po torze 
pomiarowym: sterofotogramometrię – Smart BTS - do rejestracji techniki ruchu oraz obliczenia wartości 
charakterystycznych wielkości kinematycznych i geometrycznych chodu kangurowego, dynamometrię 
tensometryczną (DNM-T) - do pomiaru przebiegów czasowo-siłowych reakcji podłoża rejestrowanych w 
czasie analizowanego chodu dla kończyny obciążanej i kul, (platformy tensometryczne AMTI), 
Powierzchniową Elektromiografię Kinezjologiczną (sEMG) - do pomiaru koordynacji nerwowo-mięśniowej 
wybranych grup mięśniowych kończyn górnych i obręczy barkowej w trakcie chodu kangurowego, (System 
Noraxon) oraz Ankiety.[3]  
 
WYNIKI 

Wykresy przedstawiają różnice w przebiegach składowej pionowej siły reakcji podłoża spod 
obciążanej stopy [%CC] oraz zmiany kąta w stawie skokowym w cyklu chodu kangurowego dwóch 
pacjentów stosujących odmienne strategie przetoczenia stopy na tle norm chodu standardowego. 
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DYSKUSJA 

Z ankiet przeprowadzanych z pacjentami wiemy, iż niewielu z poszkodowanych jest 
instruowanych, co do optymalnego sposobu lokomocji po urazie. Nie są oni świadomi przeciążeń i 
asymetrii na jakie narażają swoje ciało stosując chód kangurowy. Nie mniej można zauważyć, że po 
tygodniu/dwóch adaptują oni wzorzec tak, aby zminimalizować dyskomfort. Stąd zauważalne różnice 
w wynikach naszych a badaniami prowadzonymi na osobach zdrowych - symulujących chód 
kangurowy. [dane z GRF] Odmienne  strategie w przetoczeniu stopy są analogią do technik 
biegowych – wspólnym elementem jest faza lotu, mogą one wynikać przede wszystkim z 
predyspozycji osobniczych. 
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3. Dworak L.B., Rzepnicka A., Murawa M.,  Mączyński J., Buszko P.: Swing-through gait from the 
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Rozpoznawanie położenia środka stawu biodrowego w aspekcie analizy chodu człowieka 
Magdalena Żuk, Ewelina Świątek-Najwer, Celina Pezowicz 

Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów,  
Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska 

 
WSTĘP 
Identyfikacja położenia środka stawu biodrowego jest istotnym zagadnieniem w ilościowej analizie 
chodu, a jej dokładność wpływa na wyznaczone wielkości kinematyczne i kinetyczne [1]. Celem pracy 
jest porównanie trzech różnych metod wyznaczania środka stawu biodrowego: metody predykcyjnej, 
metody funkcjonalnej oraz obrazowania medycznego, jak również ocena wpływu metody na 
uzyskane wielkości kinematyczne chodu człowieka. 
 
MATERIAŁ I METODA 
Dla grupy trzech osób zdrowych  wyznaczono położenie środka stawu biodrowego prawej kończyny 
dolnej  trzema różnymi metodami: metodą Davisa (równanie regresji), metodą funkcjonalną, w której 
za środek stawu przyjmuje się punkt rotacji uda wokół miednicy oraz pomiaru z wykorzystaniem 
systemu nawigowanej głowicy ultrasonograficznej [2]. Następnie przeprowadzono analizę kinematyki 
chodu z zastosowaniem systemu analizy ruchu Optotrak Certus (NDI) oraz anatomicznego protokołu 
badania chodu opracowanego w oparciu o definicję układów współrzędnych według zaleceń 
Międzynarodowego Towarzystwa Biomechaniki [3]. Na podstawie zarejestrowanych cykli chodu 
uzyskano trzy różne opisy kinematyki dla każdej z osób,  odpowiadające różnym metodom 
wyznaczania środka stawu biodrowego. Do rejestracji, wizualizacji oraz analizy danych wykorzystano 
autorskie oprogramowanie (C++/CLI/C#) oraz środowisko Matlab. 
 
WYNIKI 
Zaobserwowano znaczne różnice w położeniu środka stawu wyznaczonego trzema metodami. 
Porównując metodę funkcjonalną do pomiaru USG, otrzymano rozbieżności wynoszące średnio 23±6 
mm, które nieznacznie wpłynęły na wartości kątów w stawie biodrowym i kolanowym (różnice 
uśrednione po cyklu nie przekraczają 2° u żadnej z osób). Natomiast w przypadku metody Davisa i 
pomiaru USG uzyskano rozbieżności wynoszące średnio 43±7 mm, które istotnie wpływają na 
wartości kątów przywodzenia/odwodzenia oraz zginania/prostowania (uzyskane różnice uśrednione 
po cyklu przekroczyły wartość 6° w przypadku dwóch osób). 
 
DYSKUSJA 
Dokładność identyfikacji centrum stawu biodrowego istotnie wpływa na kąty przywodzenia/ 
odwodzenia oraz zginania/prostowania stawów biodrowego i kolanowego. Powszechnie 
wykorzystywana metoda predykcyjna obarczona jest dużym błędem. Alternatywą wydają się być nie 
tylko techniki obrazowania, ale również metody funkcjonalne, które bez dodatkowej aparatury mogą 
zapewnić większą dokładność identyfikacji środka stawu, jak i wynikających wielkości 
kinematycznych. 
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Ocena krzywizn i funkcjonalnej ruchomości kręgosłupa u dzieci w wieku szkolnym 
 

D. Mejnartowicz, A. Mierzwińska, T. Jurkiewicz, I. Awerczuk, R. Śmigielski, D. Straszewski 
Carolina Medical Center 

WSTĘP 
Zakres ruchomości kręgosłupa jest jednym z najważniejszych parametrów oceny funkcjonalnej 
narządu ruchu. Przeprowadzenie badania w powtarzalnych warunkach pozwala na obiektywizację 
stanu zdrowia pacjenta, monitorowanie przebiegu ewentualnej choroby bądź wady postawy, a także 
ma wartość prognostyczną.  
Do badania wykorzystano innowacyjne, elektroniczne urządzenie Medi Mouse służące do oceny 
krzywizn i ruchomości kręgosłupa. Pomiar ten stanowił szczegółowe uzupełnienie badania 
fizjoterapeutycznego postawy ciała.  
 
MATERIAŁ I METODY 
Badania przeprowadzono wśród 931 uczniów (49% dziewcząt i 51% chłopców) z III klas, piętnastu  
warszawskich szkół podstawowych na terenie dzielnicy Ursynów. Po uzyskaniu pisemnej zgody 
rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zebrano dane osobowe, przeprowadzono pomiary 
antropometryczne oraz wykonano badanie fizjoterapeutyczne. Obejmowało ono m.in. ocenę 
postawy ciała oraz wybrane testy kliniczne.  
Po wprowadzeniu do programu wymaganych danych, przesuwano urządzeniem wzdłuż kręgosłupa 
od kręgu C7 do początku szpary pośladkowej. Badania odbywały się w trzech pozycjach. Najpierw 
podczas stania swobodnego (postawa wyprostowana), następnie podczas skłonu w przód (zgięcie) i 
w odchyleniu tułowia ku tyłowi (wyprost).  
 
WYNIKI 
Zaobserwowane nieprawidłowości w obrębie kręgosłupa podzielono na trzy obszary funkcjonalne. W 
odcinku piersiowym (Th) wykryto dysfunkcje u 56,39% dzieci, na przejściu piersiowo-lędźwiowym 
(Th-L) u 33,73% oraz w odcinku lędźwiowym (L) u 14,5%. Za nieprawidłowość uznano sytuację, gdy w 
co najmniej jednym segmencie danego odcinka kręgosłupa ujawniono hipermobilność, 
hipomobilność, albo kilka dysfunkcji występujących jednocześnie. U 25,56% uczniów badane 
parametry mieściły się w granicach normy. 
 
DYSKUSJA 
Przedstawione wyniki badań wskazują na bardzo częste występowanie problemu hipermobilności 
(nadmierna ruchomość stawów) i braku stabilizacji w obrębie kręgosłupa. Protrakcja głowy, 
odstawanie łopatek, zwiększona lordoza lędźwiowa to tylko niektóre objawy niewydolności 
mięśniowej. Przyczyną tych dysfunkcji jest osłabienie mięśni stabilizujących. 
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Stabilność posturalna osób z dysfunkcją narządu słuchu 
Zdrodowska A., Wiszomirska I., Kaczmarczyk K., Błażkiewicz B. 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział 
Rehabilitacji 

 

WSTĘP 
Anatomiczne sąsiedztwo i powiązanie narządu słuchu i przedsionkowego pozwala przypuszczać, że 
osoby niesłyszące mogą mieć zaburzenia równowagi, które stanowią  trudny problem diagnostyczny i 
leczniczy. 
Celem pracy jest ocena poziomu stabilności posturalnej w statyce i dynamice mężczyzn  
z dysfunkcją narządu słuchu. 
 
MATERIAŁ I METODY 
Badania zostały przeprowadzone na grupie 74 młodych mężczyzn, w tym 26 to osoby niesłyszące od 
urodzenia lub te które utraciły słuch we wczesnym okresie życia, ich stopień uszkodzenia słuchu jest 
znaczny lub głęboki. Grupę kontrolną stanowiło 48 osób bez dysfunkcji narządu słuchu. Metodyka 
badań obejmowała: wywiad i badanie lekarskie wykluczające uszkodzenia i choroby układu 
przedsionkowego, pomiary antropometryczne, stabilometrię na platformie AccuSway (AMTI) ze 
stabilnym podłożem i na platformie Biodex Balance System (BBS) ze stabilnym i niestabilnym 
podłożem. Analizowanymi parametrami były: droga COP, pole COP, prędkość COP oraz OSI (ogólny 
wskaźnik stabilności).  Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica v.10. Do zbadania różnic 
istotnych statystycznie wykorzystano test Umana-Withneya (p<0,05). 
 
WYNIKI 
Wyniki badań w obu grupach parametrów stabilometrycznych  przeprowadzonych na stabilnym 
podłożu (platforma AccuSway i BBS) w staniu obunóż z oczami otwartymi  
i zamkniętymi nie różnią się istotnie statystycznie. W testach na jednej kończynie większość wyników 
osób z DNS była istotnie statystycznie gorsza od wyników osób z grupy kontrolnej. Tylko 16 mężczyzn 
z DNS wykonało próbę  w warunkach niestabilności na 8 poziomie platformy BBS. 
 
DYSKUSJA I WNIOSKI 
Statyczne testy oceniające równowagę; kliniczne, funkcjonalne czy bardziej obiektywne na 
platformach stabilometrycznych ze stabilnym podłożem nie oddają złożoności mechanizmu 
utrzymania równowagi. Przeprowadzone analizy i badania pozwalają ocenić iż, poziom równowagi 
osób z DNS badany na stabilnym podłożu w staniu obunóż jest porównywalny z grupą kontrolną. 
Trudniejsze warunki pomiaru (na jednej kończynie i na podłożu niestabilnym z OZ) wymagające 
lepszej kontroli równowagi ukazały jej niższy poziom  
w badanej grupie osób z DNS. 
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Wpływ obciążenia plecakiem szkolnym na zmiany wartości  charakterystycznych parametrów 
kinematycznych i dynamicznych chodu oraz równowagi u dzieci w wieku siedmiu lat 
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WSTĘP 
Większość dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej stosuje plecaki do przenoszenia 
książek. Jest to najwygodniejsza forma transportu dodatkowego obciążenia. Masa 
tornistrów/plecaków dzieci często przekracza rekomendowane normy, które wynoszą od 10% do 
15% ich masy ciała. Zbyt duże obciążenie plecakiem powoduje liczne negatywne zmiany, w tym: 
występowanie bólów kręgosłupa, deformacje w obrębie stóp, duże siły nacisku pod stopami, zmiany 
parametrów kinematycznych chodu, zwiększenie wychwiań środka masy ciała nad powierzchnią 
podparcia [1]. 
 
MATERIAŁ I METODA 
Badanie 15 dzieci w wieku siedmiu lat (7 chłopców, 8 dziewczynek) przeprowadzono w grudniu 2013 
roku w jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu. Na podstawie pomiaru masy ciała dzieci obliczono 
stosowane obciążenia plecakiem szkolnym, wynoszące odpowiednio: 0%, 10%, 15%, 20% masy ciała 
(BW- body weight) dzieci. W badaniu wykorzystano dostępny na rynku model plecaka, obciążony 
książkami. Do pomiaru sił nacisku pod stopami i parametrów czasowo-przestrzennych chodu 
wykorzystano 2-metrową platformę pedobarograficzną Footscan. Dzieci chodziły po platformie z 
dowolną swobodną prędkością. Pomiar był wykonywany bez obuwia, z zastosowaniem metody 
midgait. Każde dziecko wykonywało próbę pięciokrotnie. Obliczono wartości sił, nacisku i pola 
powierzchni kontaktu pod dziesięcioma strefami stopy. Badanie utrzymania równowagi 
przeprowadzono przy użyciu platformy Footscan z oprogramowaniem Footscan Balance. Każde 
dziecko wykonywało 30-sekundową próbę spokojnego stania w pozycji neutralnej, bez obuwia, z 
ramionami opuszczonymi wzdłuż tułowia, stopami ustawionymi na szerokość bioder, z otwartymi 
oczami. Rejestrowano przemieszczenie wypadkowego punktu nacisku COF na podłoże w dwóch 
płaszczyznach: strzałkowej i czołowej. Z każdego przebiegu COF obliczono zakres przemieszczeń i pole 
elipsy.  
 
WYNIKI 
W wyniku obciążenia masą plecaka zaobserwowano wzrost maksymalnego nacisku dla każdej strefy 
stopy. Największa różnica zmian dotyczyła strefy pięty przyśrodkowej: 9,6 (±2,2)N/cm2 dla pomiaru 
bez obciążenia a 10,7 (±4,1) N/cm2 dla pomiaru 20%BW oraz śródstopia: 1,6 (±0,8)N/cm2 dla pomiaru 
0%BW a 2,4 (±1,5) N/cm2 dla pomiaru 20%BW.  
Dla strefy pięty przyśrodkowej zwiększył się czas działania maksymalnego nacisku. Dla omawianych 
obszarów nie zaobserwowano zmian powierzchni kontaktu.  
Dla obciążenia 20%BW zwiększyła się szerokość kroku: 8,0(±4,6)cm dla 0%BW a 8,5(±4,7)cm dla 
20%BW. Zaobserwowano zmniejszenie długości kroku: 52,4(±5,8)cm dla 0%BW a 50,6(±9,6)cm dla 
20%BW, zmniejszenie czasu pojedynczego podporu: 321,4(±46,1)s dla 0%BW a 309,4(±63,9)s dla 
15%BW.  
Wykazano zwiększenie następujących parametrów: czasu kroku [446,6(±53,0)s dla 0%BW a 
485,0(±134,7)s dla 15%BW], czasu cyklu chodu [839,3(±93,8)s dla 0%BW a 894,9(±122,5)s dla 
20%BW], czasu podwójnego podporu [256,1(±149,5)s dla 0%BW a 271,4(±170,9)s dla 15%BW].  
Największy zakres przemieszczeń dla płaszczyzny strzałkowej w stosunku do pomiaru bez obciążenia 
[20,4(±21,5)mm] zaobserwowano dla pomiaru 10%BW [28,1(±45,9)mm]. Powierzchnia elipsy dla 
pomiaru 0%BW wyniosła 31,4(±52,3)mm2, dla pomiaru 15%BW: 91,9(±189,4)mm2. 
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DYSKUSJA 
Pomiary wpływu zastosowanego obciążenia w chodzie przeprowadzili Drerup i wsp. [2]. Otrzymane 
wyniki wykazały największe zmiany szczytowego nacisku dla stref śródstopia i przodostopia. W 
badaniu własnym wykazano wzrost maksymalnego nacisku dla strefy śródstopia i pięty 
przyśrodkowej bez zmian w zakresie powierzchni kontaktu. Pod wpływem stosowanego obciążenia 
plecakiem szkolnym obserwuje się zmniejszenie długości kroku, czasu pojedynczego podporu, z 
jednoczesnym zwiększeniem czasu pojedynczego kroku, czasu cyklu chodu oraz czasu podwójnego 
podporu. Otrzymane wyniki znalazły potwierdzenie w analizowanej literaturze [3,4]. Wzrost 
obciążenia plecakiem szkolnym powoduje także zwiększenie wychwiań środka ciężkości w 
płaszczyźnie strzałkowej, w kierunku przednio-tylnym [5]. 
 
LITERATURA 
1.Knapik J., Harman E., Reynolds K. (1996) Load carriage using packs: a review of physiological, 
biomechanical and medical aspects. Applied Ergonomics, 27(3), 207-216 
2.Drerup B., Tilkorn D., Wetz H.H. (2003) Der einfluss von getragener last und tragetechnik auf den 
plantaren Spitzendruck. Orthopäde, 32, 207-212 
3.Chow D.H.K., Kwok M.L.Y., Au-Yang A.C.K., Holmes A.D., Cheng J.C.Y., Yao F.Y.D., Wong M.S. (2005) 
The effect of backpack load on the gait of normal adolescent girls. Ergonomics, 48(6), 642-656 
4.Conolly B.H., Cook B., Hunter S., Laughter M., Mills A., Nordtvedt N., Bush A. (2008) Effects of 
backpack carriage on gait parameters in children. Pediatric Physical Therapy, 20(4), 347-355 
5. Rugelj D., Sevsek S. (2011) The effect of load mass and its placement on postural sway. Applied 
Ergonomics, 42(6), 860-866 
  



22 
 

Kontrola posturalna niemowląt: stabilność, zróżnicowanie oraz 
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Małgorzata Domagalska-Szopa1, Andrzej Szopa1, Zenon Kidoń2, Tomasz Łosień1 

 
1 Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

2 Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
 
WSTĘP 
Kontrola posturalna jest podstawą wszelkich czynności ruchowych. Wraz z pozostałymi procesami 
składającymi się na pojęcie rozwoju motorycznego podlega ewolucji w pierwszym roku życia. Ze 
względu na indywidualny charakter, zmienność międzyosobnicza oraz wariantowość rozwoju 
niezwykle trudno jest określić dynamikę rozwoju kontroli posturalnej.  
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie rozwoju kontroli posturalnej prawidłowo 
rozwijających się niemowląt.  
 
MATERIAŁ I METODY 
Badania przeprowadzono w grupie 55 dzieci w wieku od 3 – 12 miesięcy, które brały udział w 
zajęciach „pływanie niemowląt”. Badania polegały na trzykrotnym (w odstępach 3 mc.) pomiarze 
podstawowych parametrów stabilograficznych (SPL, HoE, AoE, WoE, aoE) w pozycji supinacyjnej i 
pronacyjnej. Do badań wykorzystano, specjalnie w tym celu skonstruowaną, dużą platformę 
stabilograficzną wraz z oprogramowaniem, skonstruowaną przez zespół Politechniki Śląskiej. W 
pozycjach tych został zarejestrowany obraz płaszczyzny podporu z wykorzystaniem urządzenia Podo-
Baby oraz przeprowadzono analizę wielkości płaszczyzny podporu w stosunku do płaszczyzny ciała.  
 
WYNIKI 
Na podstawie analizy wyników zdefiniowano trzy podstawowe wzorce kontroli posturalnej 
niemowląt: podstawowy wzorzec posturalny w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej, 
różniące się zarówno rozkładem masy ciała na płaszczyźnie podporu, jak i w zakresie podstawowych 
miar stabilności.  
 
WNIOSKI 
Ocena miar stabilności w pozycjach horyzontalnych przeprowadzona zgodnie z kryterium 
Podstawowych Wzorców Posturalnych (a nie w kategoriach wiekowych) pozwala na ocenę kontroli 
posturalnej dziecka w pierwszym roku życia.  
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Kontrola równowagi ciała a wielkość stóp oraz lateralizacja funkcji podparcia u zdrowych dzieci w 
wieku 7-10 lat 

 
Włodarczak Bartosz, Sobera Małgorzata, Sikora Aleksandra, Drzewowska Izabela, Kleszyk Katarzyna – 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
 
Wprowadzenie. Kontrola równowagi w dwunożnej pozycji ciała polega na utrzymywaniu pionowego 
rzutu ogólnego środka masy ciała w obrębie anatomicznej podstawy ciała, którą wyznaczają stopy i 
powierzchnia pomiędzy nimi. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, człowiek traci stabilność 
pozycji stojącej (Błaszczyk, 2004). Wraz z szybkim rozwojem biologicznym dziecka (powiększaniem się 
rozmiarów stóp wraz z wiekiem) płaszczyzna ta ulega zmianie. Według Demczuk – Włodarczyk (2003) 
największą dynamiką wzrastania charakteryzuje się długość stopy. Najintensywniejszy przyrost jej 
wartości obserwuje się między 4 a 15 rokiem życia. Dynamika rozwoju tej cechy widoczna jest w obu 
warunkach statodynamicznych i przyrost wartości tej cechy jest statystycznie istotny. Dynamika 
rozwoju powierzchni stopy oceniana w warunkach odciążenia ujawnia jej najintensywniejszy rozwój 
w 7,11 i 14 roku życia, natomiast oceniana w warunkach obciążenia wskazuje na różne okresy jej 
intensywnego rozwoju – w stopie prawej jest to 9 i 14 rok życia, zaś w stopie lewej 7,9,11,14 i 18 rok 
życia”. Jeśli chodzi o tempo przyrostu długości stopy największe przyspieszenie obserwuje się około 
7-8 roku życia. W okresie tym przyrosty długości stopy mogą wynieść 6-8 mm w okresie roku. W 10 
roku życia można zaobserwować intensywny rozwój szerokości i powierzchni stopy. Przyrost 
szerokości może wynieść 3-4 mm, natomiast powierzchni o 100-200 mm2 (Demczuk-Włodarczyk, 
2003). Stosunkowo szybki przyrost wysokości ciała dziecka w wieku 7-10 lat, powoduje „podnoszenie 
się” środka masy ciała, co może mieć wpływ na okresowe pogorszenie się kontroli równowagi. Jednak 
intensywne dojrzewanie podstawowych funkcji motorycznych u dzieci w tym wieku mogą wpływać 
pozytywnie na kontrolę równowagi ciała. Wydaje się być uzasadnionym poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie: czy jakość kontroli równowagi ma związek z rozmiarem stóp u dzieci w intensywnym okresie 
rozwoju motorycznego?  

Istotnym aspektem jest również asymetria działania kończyn dolnych w funkcji utrzymywania 
równowagi ciała, z którą wiąże się dominacja jednej z półkuli mózgowych i w efekcie przewagą jednej 
z kończyny dolnej.  Ilościowe różnice w stronności ciała, na przykład w wynikach testów siłowych, 
skocznościowych, wiążą się z pojęciem asymetrii dynamicznej. Wyrazem asymetrii dynamicznej tzn. 
wyboru i przewagi jednej z kończyn, jest lateralizacja ciała. Lateralizacja kształtuje się stopniowo wraz 
z wiekiem i rozwojem ruchowym dziecka (Malinowski, 2004). Ogólnie można stwierdzić, że 
lateralizacja powiązana jest z rozwojem kinestetyczno-ruchowym. Asymetria działania kończyn 
dolnych i górnych wpływa na efektywność zadań ruchowych (Malinowski, 2004). Kształtująca się 
czynnościowa dominacja jednej kończyny dolnej w funkcji kontroli równowagi ciała może przejawiać 
się poprzez systematyczne przenoszenie ciężaru ciała na drugą nogę – niedominującą. Asymetria 
funkcji aktywności stabilizacyjnej jednej kończyny dolnej prawdopodobnie jest przyczyną 
nierównomiernego ich obciążania – asymetrii podparcia (Sobera, 2010). Dominacja jednej strony 
ciała może mieć znaczenie dla stabilizacji pozycji stojącej i rozkładu obciążenia kończyn dolnych 
podczas stania. Wrodzona dominacja czynnościowa na ogół prawej kończyny dolnej powoduje 
dominację lewej w funkcji podporowej ciała podczas stania naturalnego. Jak wynika z badań Sobery 
(2010) rozwój latelaryzacji funkcji stabilizacyjnej kończyn dolnych zaczyna przejawiać się u 4-latków. 
U dzieci w wieku 5-7 lat dominacja lewej kończyny dolnej nad prawą w funkcji stabilizacyjnej utrwala 
się, a dzieci w wieku 5 lat i starsze wykazują równomierne obciążenie obu kończyn dolnych, co jest 
charakterystyczne dla osób dorosłych (Sobera, 2010).  Analiza zależności rozmiaru stóp z jakością 
kontroli równowagi ciała w naturalnej pozycji stojącej u dzieci w nieco starszym wieku – od 7 do 10 
lat – może przynieść inne rezultaty. Zmiana trybu życia dziecka, które w wieku 7 lat rozpoczyna naukę 
w szkole, a także kolejne lata młodszego wieku szkolnego i szybki rozwój motoryczności, mogą być 
odzwierciedlone w czasie wykonywania najbardziej podstawowej czynności ruchowej jakim jest 
utrzymywanie równowagi w pozycji stojącej. 
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Celem niniejszej pracy jest określenie zależności wielkości stóp i kontroli równowagi u 
zdrowych dzieci w intensywnym okresie rozwoju somatycznego i motorycznego w wieku 7-10 lat oraz 
określenie efektów latelaryzacji funkcji podporowej podczas stania w naturalnej pozycji stojącej. 

     
Materiał i metoda. W badaniach wzięło udział 53 dzieci (31 dziewcząt i 22 chłopców) w wieku od 

7 – 10 lat ze Szkoły Podstawowej nr 36 we Wrocławiu. Badania zostały przeprowadzone na terenie 
szkoły w udostępnionej sali. Wszystkie dzieci były zdrowe, w pełni sprawne motorycznie i umysłowo. 
Nikt z uczestników badań nie cierpiał na jakiekolwiek schorzenie związane z pogorszeniem 
równowagi. Przed wykonaniem badań rodzice dzieci zostali poinformowani o szczegółach badania i 
wyrazili pisemną zgodę na ich przeprowadzenie. Komisja Etyki Akademii Wychowania Fizycznego 
wydała zgodę na prowadzenie badań równowagi z użyciem platform stabilograficznych w 2006 roku.  
 Każde z badanych dzieci wykonało próbę stania (z obrysem stóp) na dwóch platformach 
AccuSway (AMTI), po jednej pod stopą lewą i prawą, w naturalnej pozycji bez obuwia. Dziecko 
proszone było o niewykonywanie dowolnych ruchów żadną częścią ciała i skierowanie wzroku na 
punkt narysowany na wysokości wzroku, umieszczony na przeciwległej ścianie w odległości ok. 3 m 
od platform. Po badaniu obrys stóp został zmierzony za pomocą linijki w dwóch wymiarach: długość 
stopy – odległość dwóch najbardziej oddalonych od siebie punktów w obrysie pięty i palucha lub 
drugiego palca stopy oraz szerokość stopy  - odległość pomiędzy linią obrysu I i V głowy kości 
śródstopia. Pomiar wykonano z dokładnością do 1 mm.   
 W kolejnych dwóch próbach badany miał za zadanie utrzymywanie równowagi tylko na 
jednej kończynie dolnej z drugą zgiętą pod kątem prostym w stawie kolanowym (kolana obu kończyn 
dolnych miały pozostać złączone), dominującej i niedominującej czynnościowo, bez wykonywania 
ruchów kończynami górnymi (kończyny górne zwisały swobodnie wzdłuż tułowia). Określenie 
dominacji czynnościowej kończyn dolnych uzyskano poprzez trzykrotnie wykonywany test kopnięcia 
piłki. Piłkę umieszczono w odległości ok. 1 m na wprost dziecka i polecono kopnąć piłkę do bramki 
znajdującej się w ok. 3 m od badanego. Jeśli we wszystkich próbach kopnięcie piłki zostało wykonane 
tą samą kończyną dolną, wówczas określano ją jako kończynę dominującą. Ponadto zanotowano 
ciężar i wysokość ciała dziecka. Do tych pomiarów wykorzystano wagę elektroniczną firmy RADWAG. 
 
 Na podstawie zarejestrowanego przebiegu punktu przyłożenia wypadkowej siły reakcji 
podłoża (ang. – center of pressure COP)  obliczono następujące wskaźniki równowagi dla lewej i 
prawej kończyny dolnej: zakres COPX i COPY [cm] – maksymalna odległość pomiędzy skrajnym 
położeniem punktu COP w kierunku bocznym i przednio-tylnym, SD COPX i SD COPY [cm] – 
odchylenie standardowe od średniej wartości przebiegu położenia punktu COP w kierunku bocznym i 
przednio-tylnym na układzie współrzędnych, pole elipsy COP [cm2] – pole na płaszczyźnie podparcia 
stóp, wewnątrz którego przesuwa się punkt COP podczas wykonywania próby stania na platformach, 
prędkość COP [cm/s] przemieszczania  punktu COP na płaszczyźnie podparcia. 
 W celu weryfikacji normalności rozkładów wyników zastosowano test Shapiro – Wilka. 
Niektóre rozkłady nie spełniały warunku normalności zatem w dalszej analizie zastosowano 
nieparametryczne techniki statystyczne. Nie stwierdzono istotnych różnic wyników pomiędzy 
dziewczętami i chłopcami, zatem w dalszych rozważaniach brak jest podziału ze względu na płeć. 
Wyniki badań zostały poddane następującym testom statystycznym: 
- Test kolejności par Wilcoxona – został zastosowany do porównania dwóch prób zależnych 
zmiennych. Dzięki zastosowaniu testu można sprawdzić istotność różnic dwóch zmiennych.  
- Test U Manna – Whitneya – został zastosowany w celu sprawdzenia istotności różnic dla 
porównania dwóch prób niezależnych (grup) o różnej liczbie badanych. Test U Manna-Whitneya 
polega na rangowaniu wyników zmiennej zależnej (od najmniejszej do największej) w badanych 
grupach, a następnie grupy są ze sobą porównywane. 
- Korelacja porządku rang Spearmana – została wykorzystana do sprawdzenia korelacji zmiennych z 
daną próbą. Korelację tę wykorzystuje się do opisu siły korelacji dwóch cech. 
Opracowane wyniki zostały przedstawione w formie tabel i wykresów. 
W pracy przyjęto próg istotności różnic na poziomie p<0,05. 
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Wyniki. 

Tabela 1. Wartości mediany oraz maksimum i minimum poszczególnych wskaźników równowagi ciała 
i wymiarów stóp podczas naturalnego stania (N=53) 

 

 

 

 

*różnica istotna na poziomie p<0,05 

 Jedynie zakres przemieszczeń COP w kierunku bocznym różni się istotnie pomiędzy  lewą i 
prawą kończyną dolną (tabela 1), przy czym lewa kończyna dolna „przemieszcza” punkt nacisku na 
boki w większym zakresie niż prawa. Różnica ta wynosi ok. 1 mm, ale spełnia warunek istotności.  
 
Tabela 2. Współczynniki korelacji wzajemnej pomiędzy wskaźnikami równowagi lewej i prawej 
kończyny dolnej a szerokością i długością stóp w próbie stania obunóż (N = 53) 

Zmienne 
ZAKRES 
COPX 
[cm] 

ZAKRES 
COPY 
[cm] 

SD 
COPX 
[cm] 

SD 
COPY 
[cm] 

POLE ELIPSY 
COP[cm

2
] 

PRĘDKOŚĆ 
COP [cm/s] 

Lewa kończyna dolna – szerokość stopy [cm] -0,25 -0,22 -0,30* -0,11 -0,29* -0,44* 

Lewa kończyna dolna – długość stopy [cm] -0,33* -0,06 -0,42* -0,09 -0,32* -0,60* 

Prawa kończyna dolna – szerokość stopy [cm] -0,06 -0,06 -0,01 0,05 -0,07 -0,46* 

Prawa kończyna dolna – długość stopy [cm] -0,22 -0,10 -0,24 -0,07 -0,17 -0,57* 

*wartość istotna na poziomie p<0,05 

Wszystkie korelacje, których wartości są istotne na poziomie p=0,05 i przyjmują wartości 
ujemne, co oznacza, że w miarę zwiększania się wymiaru stopy wskaźniki równowagi maleją. 
Zależności te zanotowano szczególnie w przypadku wymiarów lewej stopy i niemal wszystkich 
wskaźników równowagi ciała. W przedstawionych danych można zauważyć największą, ponad 
przeciętną  zależność prędkości COP zarówno z szerokością jak i długością prawej i lewej stopy (tabela 
2). Obserwuje się również słabszą (poniżej przeciętej) ale istotną, zależność pomiędzy polem elipsy 
COP oraz zmiennością i zakresem oscylacji COP w kierunku bocznym z szerokością i długością lewej 
stopy. W przypadku prawej stopy nie zanotowano tych samych zależności co w przypadku lewej 

Wskaźnik 
COP 

Lewa 
kończyna 

dolna 

Prawa 
kończyna 

dolna 

Lewa Kończyna Dolna  Prawa Kończyna Dolna  

Dominująca Niedominująca Dominująca Niedominująca 

Szerokość 
stopy [cm] 

7,5 
6,60-8,20 

7,5 
6,6-8,2 

7,3 
6,6-7,9 

7,3 
6,60-7,90 

7,5 
6,60-8,20 

7,5 
6,60-8,20 

Długość 
stopy [cm] 

20,3 
17,40-23,70 

20,3 
17,40-23,90 

20,2 
17,40-21,40 

20,2 
17,4-21,4 

20,4 
18,40-23,9 

20,4 
18,00-23,9 

Zakres 
COPX [cm]  

0,59* 
0,36-0,95 

0,52* 
0,29-1,19 

2,75 
1,6-3,29 

2,95 
2,31-3,22 

2,71 
1,56-4,31 

2,53 
1,65-4,22 

Zakres 
COPY [cm] 

2,19 
0,90-3,96 

2,19 
0,79-5,25 

3,81 
2,76-7,69 

3,34 
2,28-4,44 

3,58 
1,99-7,66 

3,57 
1,90-7,32 

SD COPX 
[cm] 

0,09 
0,05-0,17 

0,09 
0,05-0,21 

0,6 
0,38-0,87 

0,59 
0,49-0,74 

0,6 
0,32-1,05 

0,6 
0,37-0,89 

SD COPY 
[cm] 

0,42 
0,17-1 

0,44 
0,17-1,29 

0,73 
0,51-1,24 

0,63 
0,52-0,81 

0,75 
0,38-1,75 

0,71 
0,47-1,52 

Pole elipsy 
[cm] 

0,63 
0,19-2,31 

0,59 
0,14-2,19 

7,64 
4,58-16,79 

6,36 
4,45-9,44 

8,41 
2,63-19,74 

7,75 
3,57-23,16 

Prędkość 
COP 

[cm/s] 

8,22 
5,89-16,18 

8,23 
5,15-11,42 

7,81 
5,79-10,7 

7,09 
5,11-8,19 

6,69 
4,71-11,65 

6,59 
4,01-10,42 
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stopy, jedynie prędkość COP wykazuje istotne przeciętne wartości współczynnika korelacji 
Spearmana z wymiarami stóp. 

 
Tabela 3. Współczynniki korelacji wzajemnej pomiędzy wskaźnikami równowagi lewej i prawej 
kończyny dolnej, a szerokością i długością stóp w próbie kończyny dolnej dominującej (nlewa =9, nprawa 

=43) 

Zmienne 
ZAKRES 
COPX 
[cm] 

ZAKRES 
COPY 
[cm] 

SD 
COPX 
[cm] 

SD 
COPY 
[cm] 

POLE ELIPSY 
COP[cm

2
] 

PRĘDKOŚĆ 
COP [cm/s] 

Lewa kończyna dolna – szerokość stopy [cm] 0,54 0,43 0,48 0,29 0,48 0,33 

Lewa kończyna dolna – długość stopy [cm] 0,26 -0,05 0,23 0,06 0,12 -0,03 

Prawa kończyna dolna – szerokość stopy [cm] -0,14 -0,19 -0,09 -0,15 -0,11 -0,46* 

Prawa kończyna dolna – długość stopy [cm] -0,33* -0,25 -0,33* -0,15 -0,22 -0,29 

*-wartość istotna na poziomie p<0,05 

Zanotowano ponad przeciętną odwrotną zależność prędkości COP z szerokością prawej stopy 
(tabela 3) w próbie stania na dominującej kończynie dolnej. Obserwuje się również istotną, 
odwrotną, poniżej przeciętnej zależność zakresu i zmienności COPX z długością prawej stopy. 
Pozostałe prezentowane wartości nie są istotne statystycznie. 

 
Tabela 4. Współczynniki korelacji wzajemnej pomiędzy wskaźnikami równowagi lewej i prawej 
kończyny dolnej a szerokością i długością stóp w próbie kończyny dolnej niedominującej (nlewa= 44, 
nprawa= 9) 

Zmienne 
ZAKRES 
COPX 
[cm] 

ZAKRES 
COPY 
[cm] 

SD 
COPX 
[cm] 

SD 
COPY 
[cm] 

POLE ELIPSY 
COP [cm

2
] 

PRĘDKOŚĆ 
COP [cm/s] 

Lewa kończyna dolna –szerokość stopy [cm] 0,34 0,71* 0,38 0,79* 0,54 0,17 

Lewa kończyna dolna – długość stopy [cm] -0,21 0,54 -0,08 0,64 0,09 -0,28 

Prawa kończyna dolna – szerokość stopy [cm] 0,01 -0,07 0,00 -0,02 -0,02 -0,25 

Prawa kończyna dolna – długość stopy [cm] -0,08 -0,11 -0,02 -0,09 -0,09 -0,26 

*-wartość istotna na poziomie p<0,05 

 
Stwierdzono ponad przeciętną zależność zakresu i zmienności COPY z szerokością lewej kończyny 

dolnej (tabela 4) w próbie stania na niedominującej kończynie dolnej. Obie wartości zależności 
przyjmują  wysoki poziom wartości, są dodatnie, co świadczy o tym, że w miarę zwiększania się 
wymiaru stopy wskaźniki równowagi podczas stania na niedominującej kończynie  zwiększają się. 

 
Dyskusja.  
Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że brak jest istotnych różnic pomiędzy wskaźnikami 

równowagi lewej i prawej kończyny dolnej (tabela 1), a ich lateralizacja czynnościowa nie przejawia 
się podczas normalnego stania w pozycji stojącej.  

W przeprowadzonej próbie dwunożnego stania na platformie możemy dostrzec znaczące 
korelacje długości stopy lewej kończyny dolnej ze wskaźnikami oscylacji COP w kierunku bocznym 
oraz z polem elipsy i, największą zależność (-0,60), z prędkością COP. Podobny układ zależności 
obserwuje się co do szerokości lewej stopy i tych samych wskaźników  przemieszczeń COP. 
Zaskakujący jest brak zależności pomiędzy długością stopy a zakresem przemieszczeń i zmiennością 
COP w kierunku przednio-tylnym tej samej kończyny (tabela 2), co mogłoby się wydawać oczywiste. 
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Związki wymiarów lewej stopy ze wskaźnikami oscylacji COP można sprowadzić do zależności z polem 
elipsy i prędkości COP. Przemieszczenia w kierunku bocznym i zmienność tych przemieszczeń wpływa 
na wielkość pola elipsy COP (Sobera, 2010). W przypadku prawej kończyny dolnej obserwuje się 
zupełny brak zależności z wymiarami stopy poza prędkością COP (tabela 2). Związki te są na poziomie 
przeciętnym podobnie jak w przypadku lewej kończyny dolnej. Odwrotne korelacje wymiarów obu 
stóp z prędkością przemieszczeń COP oznaczają, że im większy wymiar podłużny i poprzeczny stopy 
tym niższa prędkość odpowiedzi – nacisku stóp – na chwilowe zachwianie równowagi. Fakt ten 
wskazuje na sprawność koordynacyjną układu ruchu i układy nerwowego sterującego  napięciem 
mięśni posturalnych, odpowiadających z utrzymywanie ciała w pionowej pozycji (Golema, 2002). 
Powiększanie się wymiaru stóp u dzieci w wieku 7-10 lat jest dość intensywne (Demczuk-Włodarczyk, 
2003), zatem można wnosić, że zależność wieku dziecka ze zmniejszającą się prędkością 
przemieszczeń COP została potwierdzona w tych badaniach  podobnie jak u dzieci młodszych 
(Sobera, 2010). Zmniejszanie się prędkości odpowiedzi nacisku obu stóp wraz z wiekiem dzieci, a tym 
samym ze zwiększaniem wymiarów stóp, jest charakterystyczną cechą układu kontroli równowagi 
(układy nerwowo-mięśniowego), co potwierdzają badania w tej pracy. 

Można więc stwierdzić, że w miarę powiększania się wymiarów długości i szerokości stóp u 
badanych zmniejsza się głównie prędkość przemieszczeń COP obu kończyn dolnych. Zmniejszanie się 
wartości wskaźników stabilności w kolejnych latach życia dzieci zostało dowiedzione i świadczy o 
poprawie kontroli równowagi ciała (Sobera, 2010). Wyniki badań w tej pracy dowodzą, że rozmiary 
stóp dzieci w wieku 7-10 lat mają przełożenie na poprawę jakości kontroli równowagi.   

W próbie stania na platformie na kończynie dolnej dominującej (w 44 przypadkach była to 
kończyna prawa, a w 9 lewa) można dostrzec największą korelację szerokości stopy prawej kończyny 
dolnej z prędkością COP   (-0,46) oraz korelacje z zakresem i zmiennością COP w kierunku bocznym (-
0,33). Zaskakujący jest brak zależności któregokolwiek wskaźnika równowagi z lewą kończyną dolną, 
chociaż dominującą (tabela 3), czego również można by oczekiwać. Prawdopodobnie liczba badanych 
(nlewa = 9) wykazujących dominację lewej kończyny dolnej ma tu zasadnicze znaczenie. Wartości 
współczynników korelacji szerokości stóp i wskaźników ilościowych przemieszczeń COP przyjmują 
przeciętne wartości (ok. 0,5) ale, z powodu małej liczby badanych z dominacją lewej kończyny, nie 
spełniają warunku istotności. Podsumowując, podczas stania na kończynie dolnej dominującej  
szerokość prawej stopy wykazuje odwrotną zależność jedynie z prędkością COP, a długość tej stopy 
wpływa na zmniejszenie się wielkości i zmienności oscylacji COP w kierunku bocznym.   

Stanie na platformie na kończynie dolnej niedominującej (w 44 przypadkach była to kończyna 
lewa, a w 9 prawa) charakteryzuje się zupełnie innymi zależnościami. Zanotowano największą 
korelację szerokości stopy lewej kończyny dolnej ze zmiennością i zakresem COP w kierunku 
przednio-tylnym a nie bocznym jak można by się spodziewać. Obie korelacje mają wartość na 
poziomie wysokim: 0,71 i 0,79 odpowiednio. Zaskakujący jest brak zależności któregokolwiek 
wskaźnika równowagi z prawą kończyną dolną jako niedominującą (tabela 4). Można stwierdzić, że w 
miarę powiększania się wymiarów szerokości prawej stopy zmniejsza się zmienność oraz zakres COP 
w kierunku przednio-tylnym podczas stania na kończynie niedominującej, w większości przypadków 
lewej. 

Podsumowanie. W próbie naturalnego stania nie ma różnic w funkcji stabilizacyjnej postawy 
ciała pomiędzy lewą i prawą kończyną dolną u zdrowych dzieci w wieku 7-10 lat.  

Wyniki badań w tej pracy dowodzą, że rozmiary stóp dzieci w wieku 7-10 lat mają przełożenie na 
poprawę jakości kontroli równowagi.  Szczególnie szerokość i długość obu stóp  ma znaczenie dla 
szybkości reakcji równowagi, im większe stopy tym wolniej pojawiają się reakcje równowagi. Długość 
lewej stopy wpływa na zmniejszanie się przemieszczeń punktu nacisku w kierunku bocznym.  

Podczas stania na jednej kończynie dolnej pojawiają się różnicę w realizacji zadania utrzymywania 
równowagi w zależności od dominacji czynnościowej kończyn dolnych. Wielkość oscylacji bocznego 
nacisku stopy podczas stania na dominującej prawej kończynie dolnej zależy odwrotnie od jej 
długości, a prędkość od jej szerokości.  
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Kontrola równowagi ciała podczas stania na lewej kończynie niedominującej czynnościowo jest 
silnie uzależniona od jej szerokości. Szerokość lewej stopy przekłada się na zwiększony zakres i 
zmienność oscylacji punktu nacisku tej stopy w kierunku przednio-tylnym.  

Kontrola równowagi ciała podczas stania na jednej kończynie dolnej przejawia efekty lateralizacji 
czynnościowej kończyn dolnych. Realizacja zadania utrzymywania równowagi jest realizowana w 
różny sposób przez obie kończyny, czego nie obserwuje się podczas dwunożnego stania. 
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Ocena prawidłowości ukształtowania stopy na podstawie analizy krzywej COP   
 

Zostawa P., Klich S. , Uścinowicz N., Stawarz M., Winiarski S. 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Biomechaniki 

 
WSTĘP 
Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne. Wszelkie 
odchylenia w jej budowie mogą być spowodowane nieprawidłowościami w obrębie innych części 
ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć o występowaniu wady postawy. Analiza 
wszelkich dysproporcji we wzorcach ruchowych jest uzależniona  
od właściwego rozkładu sił. COP (ang. Center of Pressure) jest to rzut środka ciężkości ciała na 
płaszczyznę podparcia, wskutek oddziaływania pionowych sił. Należy nadmienić, że jest  
to również punkt, w którym wektor siły wypadkowej będzie oddziaływać w przypadku pojedynczego 
punktu przyłożenia. W ocenie ukształtowania stóp coraz częściej wykorzystuje się modele 
biomechaniczne oraz wskaźniki oceniające zmiany w obrębie COP. Nowoczesna aparatura 
diagnostyczno-pomiarowa służy do wykreślania krzywej COP, która dostarcza informacji odnośnie 
kierunku oraz zmian dystrybucji COP w trakcie chodu. 
Celem pracy jest przedstawienie nowej metody diagnostyki ukształtowania stopy na podstawie 
analizy krzywej COP. 
 
MATERIAŁ I METODA 
 
W badaniu wzięła udział jedna kobieta w wieku 23 lat. W analizie krzywej COP posłużono się obrazem 
dystrybucji nacisków na podeszwowej powierzchni stóp w trakcie chodu. 
W pracy oceniono prawą stopę, która odznaczała się nadmiernie wydrążonym wysklepieniem 
podłużnym, a także nadmierną dystrybucją sił nacisku w obrębie I palca oraz okolicą II i III głowy kości 
śródstopia (ryc.1) 
Do oceny krzywej COP stóp wykorzystano podobaroskop - FDM-S Multifunction Force-measuring 
Plate (Zebris Medical GmbH, Niemcy). W trakcie badania dynamicznego zadaniem osoby badanej 
było przejść przez platformę tak, aby tylko jedna ze stóp stanęła  
na aktywnej powierzchni podobarografu. Kolejnym etapem eksperymentu była analiza krzywej COP 
poprzez wyznaczenie trzech punktów na krzywej: 1. guz piętowy, 2. Przestrzeń między II i III głową 
kości śródstopia oraz 3. Najdalej wysunięty punkt krzywej na stopie. Dalsza obróbka graficzna miała 
miejsce przy użyciu programu graficznego GIMP 2.1. 
 
WYNIKI 
Analiza uzyskanego obrazu krzywej COP wykazała, że stopa o nadmiernie wydrążonym wysklepieniu 
podłużnym charakteryzuje się zaburzeniem właściwego stereotypu chodu. Dalsza analiza wykazała 
prosty przebieg krzywej COP oraz COP w obrębie przodostopia. 
 Punkt 1. znajduje się w okolicy guza piętowego, po przekroczeniu którego dochodzi  
do nieznacznego przemieszczenia się COP w kierunku przyśrodkowym. Prosty przebieg krzywej w 
punkcie 2 oraz 3 występuje w środkowej części stopy (II i III głowa kości śródstopia) (ryc. 1).  
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Ryc. 1. Krzywa COP na przykładzie stopy z nadmiernie wydrążonym łukiem podłużnym. 

DYSKUSJA 
Ocena prawidłowego ukształtowania stopy, z wykorzystaniem analizy krzywej COP jest niezwykle 
przydatnym narzędziem diagnostycznym oraz badawczym. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę 
na zalety korzystania z tej procedury badawczej, ponieważ umożliwia szybką ocenę ukształtowania 
stóp. Krzywa COP jako jeden ze wskaźników kinematycznych umożliwia  pełną ocenę kołyski 
przodostopia, która odgrywa kluczową rolę w fazach chodu. Badanie wad w obrębie stóp powinno 
przebrać kompleksowy charakter. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwe jest uzupełnienie 
informacji z badania w pozycji stojącej. Zdaniem wielu autorów badanie chodu pod kątem 
diagnostyki ukształtowania stóp ma dużą wartość predykcyjną, czyli wysoką skuteczność oraz 
wiarygodność uzyskanych wyników.  
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Analiza wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w pomiarze statycznym i dynamicznym 
 

D. Mejnartowicz, A. Mierzwińska, T. Jurkiewicz, I. Awerczuk, R. Śmigielski, D. Straszewski 
Carolina Medical Center 

 
WSTĘP 
Stopa ludzka stanowi istotny element statyczno-dynamiczny łańcucha biomechanicznego kończyny 
dolnej.  
Z jednej strony pełni funkcję podporową, z drugiej zaś stanowi mechanizm napędowy umożliwiający 
przemieszczanie się. Obecnie istnieje wiele sposobów oceny łuków stopy, aczkolwiek nadal nie ma 
opracowanej jednolitej strategii badania. Celem pracy była analiza wysklepienia podłużnego stóp u 
dzieci poprzez wykreślenie kątów Clarke`a w pomiarze statycznym tj. podczas stania swobodnego 
oraz zmierzenie analogicznych kątów uzyskanych w pomiarze dynamicznym tj. w trakcie chodu. 
Odnosząc się do zmian wartości tych kątów w statyce w porównaniu z dynamiką oceniono wydolność 
aparatu mięśniowo-więzadłowego stopy. 
 
MATERIAŁ I METODY 
Badaniem objęto 1042 dzieci z warszawskich szkół podstawowych, a więc analizie poddano 2084 
stóp. Średnia wieku badanych wyniosła 10,17 lat. Pomiary wykonano na ścieżce Footscan firmy 
RSScan. Oceniono rozkład nacisków stóp na podłoże w pozycji stojąc oraz podczas chodu.  
 
WYNIKI 
W analizie statystycznej porównano wartości kątów uzyskanych w pomiarze statycznym i 
dynamicznym. Otrzymana wartość p<0,001 świadczy o istotności różnic pomiędzy nimi. Podjęto się 
także próby oceny sprawności układu mięśniowo-więzadłowego stóp. Założono, że jeżeli różnica 
pomiędzy wartością kąta w dynamice, w odniesieniu do statyki jest dodatnia to aparat mięśniowo-
więzadłowy jest wydolny. Wówczas określono taką stopę hiperaktywną (56,86%). W odwrotnej 
sytuacji była to stopa hipoaktywna (39,06%). Natomiast kiedy wartości zmierzonych kątów były 
równe, nazwano taką stopę zbalansowaną (4,08%). Ponadto analizie poddano wartości kąta Clarke`a 
uzyskane podczas pomiaru w statyce. Średnia wartość tego kąta wyniosła 45,03°. Na podstawie dużej 
grupy badawczej ustalono również zakres normy między 33,67° a 56,39°. 
 
DYSKUSJA 
Nie ma ujednoliconych standardów badania, oceny, ani postępowania z dziećmi ze stwierdzoną 
dysfunkcją w obrębie stóp. Warto porównywać wyniki kąta Clarke`a uzyskanego w warunkach 
statycznych i dynamicznych. Na tej podstawie można zaobserwować aktywność stopy podczas 
codziennego funkcjonowania i ocenić jej wydolność.  
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Zmiana obrazu ruchu w stawie kolanowym u pacjentów po zabiegu aloplastyki  
z zastosowaniem różnych typów endoprotez 
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WSTĘP 
Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego prowadzi do zmiany parametrów kinematycznych i 
kinetycznych chodu (Ogrodzka 2011). Duże zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze powodują 
ograniczenie ruchomości, ból oraz deformacje stawu zajętego procesem chorobowym. Jedyną 
metodą trwale znoszącą dolegliwości jest aloplastyka całkowita stawu. Wybór endoprotezy 
uzależniony jest od wielu czynników m.in. od wieku pacjenta, czy stopnia nasilenia zmian 
zwyrodnieniowych. Oceniając zmianę chodu pacjentów w efekcie przeprowadzonego zabiegu brane 
są pod uwagę wybrane parametry chodu. Przegląd literatury wskazuje, iż brak jest wskaźnika 
oceniającego globalnie chód pacjentów po aloplastyce (Liebensteiner 2008, Kim 2012). Dlatego 
celem pracy jest globalna ocena zmiany chodu u pacjentów po zabiegu aloplastyki z zastosowaniem 
różnych typów endoprotez. 
 
METODYKA BADAŃ 
W badaniach udział wzięło 21 pacjentów (16♀, 5♂: wiek 66.5±7.01 [lata], masa ciała 82.6±14.32 [kg], 
wysokość ciała 1.6±0.09 [m]) leczonych z powodu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego oraz 
30 osób zdrowych zbliżonych danymi antropometrycznymi do grup eksperymentalnych (wiek 
59.1±12.1 [lata], masa ciała 80.6±10.3 [kg], wysokość ciała 1.6±0.10 [m]) stanowiących grupę 
kontrolną. Grupy eksperymentalne tworzyli: (1) pacjenci z chorobą zwyrodnieniową stawu 
kolanowego zakwalifikowani do jednostronnej aloplastyki (n=7) oraz pacjenci po wykonanej 
aloplastyce stawu kolanowego z endoprotezą typu (2) PS (n=7) lub (3) CR (n=7). Badania 
przeprowadzono w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Dobór pacjentów był celowy. Badani zostali skierowani na 
badanie dodatkowe systemem Smart-DX BTS przez lekarza prowadzącego w celu rejestracji chodu. 
Pomiar chodu wykonano zgodnie z protokołem Davis’a oraz zaleceniami systemu Smart-DX 
rejestrując pomiar statyczny oraz dynamiczny z 10 cykli chodu z preferowaną prędkością.  
 
WYNIKI BADAŃ 
Wyliczono wskaźnik Gillette Gait Index (GGI) za procedurą przyjętą przez Schutte (2000) dla 
pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego oraz dla pacjentów po wykonanej 
aloplastyce z zastosowaniem różnych typów endoprotez i grupy kontrolnej. Wartość wskaźnika dla 
grupy kontrolnej była zbliżona do wartości przedstawionej przez Schutte (2000) i wyniosła 15.62±7.4. 
Wyliczony wskaźnik Gillette Gait Index dla grup eksperymentalnych był wyższy niż w grupie osób 
zdrowych (tab.1). 
Zaobserwowano, że u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową przed wykonaniem zabiegu wartość 
wskaźnika była największa. W efekcie przeprowadzonego zabiegu wskaźnik uległ zmniejszeniu, co 
świadczy o poprawie lokomocji. Nie odnotowano różnic pomiędzy pacjentami z zastosowaniem 
różnych typów endoprotez. 
 
 
 
 

Tab.1. Wartość średnia i odchylenie standardowe wskaźnika Gillette Gait Index (GGI) w grupach 
eksperymentalnych 
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Grupa pacjentów 
Wartość wskaźnika 

GGI 
n 

ChZSK 103.98±61.93 7 

PS 52.02±43.54 7 

CR 53.07±35.13 7 

ChZSK-choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego; PS – implant posteriori stabilized; CR – implant 
cruciate-retaining 
 
DYSKUSJA 
Zastosowanie wskaźnika w globalnej ocenie chodu przeprowadzono głównie wśród pacjentów 
neurologicznych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (Schutte 2000, Romei 2004). 
Przegląd literatury wskazuje, iż podjęto próbę obliczenia indeksu także dla innych jednostek 
chorobowych, m.in. dla pacjentów onkologicznych (Syczewska 2010) czy ortopedycznych – 
z zespołem Turnera (Syczewska 2008). Wykorzystanie wskaźnika na większej liczbie badanych wśród 
pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów powinno pozwolić na określenie przydatności indeksu 
GGI w globalnej ocenie patologii chodu pacjentów ortopedycznych, szczególnie w aspekcie oceny 
powrotu do sprawności po zabiegu aloplastyki. 
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WSTĘP  
Zaburzenia układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego wpływają znacząco na chód człowieka. 
Zmiany chorobowe oraz ból powodują odchylenia od chodu prawidłowego i są przyczyną różnych 
postaci patologicznych chodu [1]. Udar mózgu powstały w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób dorosłych. Ponad 50% chorych, 
którzy przeżyli ostrą fazę udaru, jest niezdolna do samodzielnego chodzenia, a u 70% stwierdza się 
trudności w chodzeniu [2,3]. Choroba wyrodnieniową stawów jest jednym z pięciu najczęściej 
występujących schorzeń przewlekłych [4]. Chód patologiczny u osób z niedowładem połowiczym 
charakteryzuje się niepewnością chodu, asymetrią postawy ciała, asymetrią czasu trwania faz chodu 
i długości kroku oraz obciążeniem kończyny dolnej niedowładnej, obniżoną prędkością chodu [2]. 
W przypadku zwyrodnienia stawu biodrowego utykaniu towarzyszy skrócona faza podparcia 
kończyny chorej [3].  
Celem pracy jest wyznaczenie okolic stawów charakterystycznych dla chodu pacjentów po udarze 
mózgu, z zwyrodnieniem kręgosłupa i po endoprotezie stawu biodrowego, poprzez wyznaczenie 
średnich odległości bazując na transformacie dynamicznego marszczenia (Dynamic Time Wraping – 
DTW). Metoda DTW zastosowana do identyfikacji osób zdrowych dla poszczególnych stawów została 
zaprezentowana w pracy [5]. 
 
MATERIAŁ i METODA  
Grupa badana stanowi 20 osób z rozpoznanym udarem mózgu, zwyrodnieniem kręgosłupa i po 
endoplastyce stawu biodrowego. Grupa kontrolna zawiera 20 osob zdrowych. Pomiary 
zarejestrowano w Laboratorium Ruchu [6] z użyciem systemu Vicon Nexus. Kąty stawów zostały 
obliczone poprzez PlugInGait będący częścią systemu Vicon Nexus, natomiast na podstawie zdarzeń 
zapisanych w plikach C3D, wybierano pełen cykl chodu. Cykl chodu - dwa kontakty stóp na podłożu, 
po jednym kontakcie dla każdej stopy – był wyznaczony w możliwie środkowej fazie przejścia, by 
zminimalizować wpływ fazy startu i zatrzymania na analizę chodu. Wyznaczone cykle badanego 
chodu charakteryzują się indywidualnym czasem, zależnym od prędkości przejścia, stąd otrzymujemy 
różnej długości sygnały dyskretne. Stosując transformatę dynamicznego marszczenia możemy 
określić podobieństwo dwóch cykli chodu, bez konieczności skalowania czy normalizacji ich domeny 
czasu. DTW bazuje na macierzy kosztów, która zawiera podobieństwa pomiędzy każdą parą póz 
w sekwencjach ruchu. Synchronizacja jest określona przez ścieżkę łączącą początkowy i końcowy 
punkt macierzy kosztów, wraz z najniższym skumulowanym kosztem. Istotnym wyzwaniem DTW 
w efektywnym porównaniu ruchu jest metoda obliczania odległości pomiędzy kolejnymi ramkami 
zawierającymi pozy. Poza jest reprezentowana poprzez rotacje kolejnych stawów. Bardziej elastyczną 
reprezentacją rotacji jest użycie kwaternionów jednostkowych. Istnieje wiele różnych funkcji 
odległości zdefiniowanych w przestrzeni kwaternionowej. W pracy skupiono się na dwóch 
odległościach, gdzie pierwsza jest reprezentowana przez kąt pomiędzy dwoma kwaternionami, druga 
bazuje na odległości pomiędzy dwoma punktami w przestrzeni trójwymiarowej wyznaczonymi przez 
logarytm dwóch kwaternionów.   
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Eksperyment przeprowadzono dwukrotnie, w pierwszym eksperymencie wybrano dla każdego z 20 
pacjentów jeden cykl przejścia. W drugim, dwa cykle główne z różnych przejść, gdzie maksymalnie 
25% sekwencji ze zbioru pierwszego należało również do zbioru drugiego.  
  
WYNIKI 
Ranking stawów zbudowany został na dwóch miarach podobieństwa. Pierwsza miara D1 bazująca na 
stosunku  odległości średnio klasowej do średniej odległości w całym zbiorze pozwala na znalezienie 
różnic pomiędzy grupą zdrowych osób i osób chorych, gdzie różnice w obu grupach są niewielkie. 
Druga miara D2 to stosunek średniej odległości osób chorych do średniej odległości osób zdrowych, 
pozwala na określenie różnic pomiędzy dwoma grupami przy założeniu, że w grupie osób zdrowych 
różnice są niewielkie, natomiast wśród osób chorych zaobserwowano duże dysproporcje.   
Rankingi okolic stawów dla różnych miar odległości kwaternionowych są analogiczne dla obu 
eksperymentów różniących się liczebnością sekwencji przejścia.  
 
DYSKUSJA 
Dla osób po udarze mózgu największe podobieństwo wśród badanej grupy chorych, które 
jednocześnie odróżnia ich od grupy zdrowych to okolice stawu kolanowego (tibia), okolice kręgu 
Th12 (upperback), miednica określana jako globalna rotacja szkieletu (root) oraz głowa (head). 
Największe różnice w tej grupie chorych są scharakteryzowane przez rotację ręki. 
  

Udar Endoproteza stawu biodrowego Zwyrodnienie kręgosłupa 

D1 D2 D1 D2 D1 D2 

Ltibia RWirst Upperback Ltibia Ltibia Root 

Upperback Rhand Root Rfemur Lowerneck Rtibia 

Root Lwirst Rfemur Root Lowerback Lfemur 

Head Lhand Rhumerus LFoot Upperback RFemur 

Tabela 1: Najbardziej charakterystyczne okolice stawów z podziałem na jednostki chorobowe. 

 
Dla osób po endoprotezie stawu biodrowego najbardziej charakterystyczne są okolice wzdłuż 
łańcucha biokinematycznego kończyny dolnej (okolice stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz 
stopy). W naszej grupie osób z zwyrodnieniem kręgosłupa zaobserwować można największe 
podobieństwo dla kręgosłupa, począwszy od okolic mostka (lowerneck) do odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa włącznie (lowerback). W grupie tej nie znalazły się okolice odcinka  piersiowego 
kręgosłupa, gdyż zaobserwowano podobne średnie odległości wśród osób zdrowych. 
Charakterystycznymi okolicami jest również staw biodrowy i kolanowy, co wskazuje na zmiany 
towarzyszące   zwyrodnieniom  kręgosłupa w tych stawach.  
W przeprowadzonych eksperymentach należy zwrócić uwagę na okolice kręgu Th12 (upperback), 
który graniczy z ruchomym odcinkiem lędźwiowym. Został on wytypowany jako najbardziej 
charakterystyczny dla wszystkich jednostek chorobowych.   
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WSTĘP 

Potrzeba szeroko rozumianego pomiaru ruchu człowieka i estymacji parametrów ruchu 
występuje w wielu obszarach życia od ortopedii przez sport, sztukę do rozrywki. Badania opisywane 
w artykule są niezbędne do konstrukcji opartego na czujnikach IMU (Inertial Measurement Unit) 
systemu typu out-door dla akwizycji i analizy ruchu. IMU to urządzenie  do pomiaru prędkości i 
orientacji bryły sztywnej do której przymocowane jest urządzenie. W najprostszym przypadku na 
podstawie wskazań akcelerometru poprzez całkowanie wektora przyspieszeń można wyznaczyć 
wektor prędkości, a poprzez powtórne całkowanie przemieszczenie. Analogicznie jest w przypadku 3-
osiowych żyroskopów. Kąt obrotu potrzebny do określenia orientacji wyznacza się wobec tego 
poprzez całkowanie sygnału wyjściowego z żyroskopu. Ponieważ kąt obrotu jest całką wyjścia z 
żyroskopu, dokładność określenia kąta w największym stopniu zależy od stabilności położenia zera 
czujnika. Płynięcie zera (np. na skutek zmiany temperatury) powoduje w krótkim czasie powstanie 
dużych wartości błędów wyznaczenia kąta. W celu jego eliminacji najczęściej stosuje się różne 
warianty filtru Kalmana do estymacji wartości zera i jej kompensacji. W literaturze można znaleźć 
wiele propozycji zastosowania filtrów Kalmana do tego zadania [3].  

Filtr Kalmana [1] jest algorytmem rekurencyjnego wyznaczania minimalno-
średniokwadratowej estymaty wektora stanu dyskretnego modelu liniowego układu dynamicznego 
na podstawie pomiarów wyjścia oraz wejścia tego układu. Zakłada się, że zarówno pomiar, jak i 
proces przetwarzania wewnątrz układu jest obarczony błędem o rozkładzie gaussowskim. 
Rozwiązanie bazuje na schemacie typu predyktor-korektor.  

W ramach prac zaimplementowano kwaternionowy rozszerzony filtr Kalmana (Extended 
Quaternion Kalman Filter, EQKF) oparty o publikację [2]. Filtr ten umożliwia śledzenie orientacji 
segmentu. Opiera się o architekturę dwu-warstwową zbudowaną z algorytmu QUEST 
przetwarzającego dane z akcelerometru i magnetometru oraz filtru EQKF operującego na 
kwaternionowej reprezentacji orientacji i danych z żyroskopu.  
 
MATERIAŁ I METODA 

W ramach eksperymentu wykazano błędy powstające przy najprostszym wyznaczaniu 
orientacji za pomocą całkowania wskazań żyroskopu oraz zaimplementowano i przetestowano 
działanie filtru kwaternionowego rozszerzonego filtru Kalmana (EQKF) do wyznaczenia orientacji w 
przestrzeni 3D na podstawie wskazań magnetometru, akcelerometru i żyroskopu. Wektor 
przyspieszenia i lokalnego pola magnetycznego są wejściami algorytmu QUEST. Algorytm ten oblicza 
wyjściowy kwaternion, który łącznie z prędkością kątowa, wyznaczoną przez żyroskop, stanowi 
wejście pomiarowe filtru Kalmana. W takim podejściu równania dotyczące wartości mierzonych są 
liniowe. Wektor stanu filtru Kalmana składa się z 7 elementów, wektor prędkości kątowych i 
kwaternion. 

Bazą testową stanowiły eksperymenty z wykorzystaniem czujnika firmy Xsens. Uzyskane kąty 
Eulera były porównywane do orientacji wyznaczonej za pomocą systemu referencyjnego Vicon 
Nexsus. W celu porównania wyznaczone kąty zostały przeliczone do układu referencyjnego. 
 

WYNIKI 
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Wykresy prezentują estymowaną orientację za pomocą filtru EQKF dla testu szybkiego obrotu w 

jednej osi (Rys. 1) . 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2: Wykresy katów Eulera systemu Vicon i estymowanych za pomocą filtru EQKF. 

Wykres (Rys. 2) prezentuje błąd różnicy w wyznaczonych kątach. 

 

Rysunek 2: Wykresy różnicy katów Eulera systemu Vicon i estymowanych za pomocą filtru EQKF. 

 

DYSKUSJA 
Dzięki zastosowaniu algorytmu fuzji danych z magnetometru, żyroskopu i akcelerometru na 
podstawie filtru Kalmana można wyeliminować błąd płynięcia zera, bias i szum pomiarowy, a 
wyznaczone kąty określają aktualną orientację w przestrzeni 3D. Na podstawie wyznaczonych 
orientacji poszczególnych segmentów na których są umieszczone czujniki, można zbudować system 
do przechwytywania i analizy ruchu człowieka (kostium do akwizycji ruchu typu out-door). 
 
PODZIĘKOWANIE 
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WSTĘP 
 
Praca opisuje konstrukcję kostiumu do akwizycji ruchu mogącego być zastosowanym w procesach 
diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych. Przedstawiony kostium jest wynikiem projektu 
realizowanego przez konsorcjum naukowe w składzie: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik 
Komputerowych Wydział Zamiejscowy w Bytomiu, Politechnikę Śląska w Gliwicach oraz Instytut 
Włókiennictwa z Łodzi. Potrzeba konstrukcji kostiumu zrodziła się w wyniku prowadzonych prac przez 
partnerów konsorcjum w zakresie  
 
KONSTRUKCJA KONSTIUMU 
 
Poręczny ekonomiczny i łatwy do profilowania na różne zastosowania kostium do akwizycji ruchu 
człowieka oparty na wszytych, w niekrępujący ruchów kostium zakładany pod zwykłą odzież, 
energooszczędnych miniaturowych czujnikach IMU (do 50 szt.) połączonych  magistralą CAN z 
koncentratorem i zasilanych przewodem. Modułowe oprogramowanie systemowe posiada 
funkcjonalności podstawowe takie jak gromadzenie danych ruchu, ich wizualizację, analizę oraz 
możliwość tworzenia za pomocą wtyczek nowych funkcjonalności. Liczba czujników i ich 
rozmieszczenie ustalane jest odpowiednio do konkretnego zadania. W wersji maksymalnej umożliwi 
akwizycję ruchu całej postaci. W wersji minimalnej możliwa jest analiza pojedynczego stawu.  
Zredukowany rozmiar czujników inercyjnych pozwalający na pomiar bardziej naturalnego ruchu 
człowieka oraz możliwość połączenia zamiast 17 nawet do 128 czujników za pośrednictwem zaledwie 
jednego kabla stanowi znaczącą różnicę w jakości względem istniejących rozwiązań. Pojedynczy 
moduł IMU5 posiada wagę 1,13 grama, co stanowi około 
3% wartości standardowo stosowanych czujników. Jeden z istotnych w literaturze problemów 
z zasilaniem może być z powodzeniem rozwiązany poprzez zastosowanie wspomnianych czujników 
charakteryzujących się minimalnym poborem prądu. Wynosi on zaledwie 35 mA na czujnik. 
Nominalna częstotliwość pracy czujników to 100 Hz, jednakże w razie zaistnienia potrzeby może być 
podniesiona. 
Czujniki planowane do wykorzystania w ramach projektu cechują się dużą prędkością działania i 
pozwalają rejestrować wychylenia aż do 2000 stopni na sekundę. Ponadto są zdolne do przetrwania 
przeciążeń, aż do 500g, co z powodzeniem wystarcza do akwizycji ludzkiej aktywności w najbardziej 
ekstremalnych warunkach. Komunikacja z czujnikami odbywa się za pośrednictwem magistrali CAN 
lub USB będącymi podstawowymi standardami przemysłowej wymiany danych pozwalając na łatwą 
integrację z innymi systemami. Małe rozmiary (szczególnie wysokość) IMU5 w połączeniu z jego wagą 
i małym poborem mocy oraz możliwością pracy w sieci CAN umożliwiają wszycie tych modułów w 
kombinezon siatkowy i połączenie ich przewodami również wszytymi w kombinezon.  
  



42 
 

Charakterystyka siły mięśniowej w procesie usprawniania pacjentów po całkowitej,  
anatomicznej, trójpęczkowej rekonstrukcji ścięgna Achillesa 

M.Syrek1, D.Straszewski1, R.Śmigielski1, M.Popieluch1,2, M.Staniszewski2 

1Carolina Medical Center w Warszawie 
2Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie 

 
WSTĘP 
Do obiektywnej oceny procesu usprawniania pacjentów po całkowitej rekonstrukcji ścięgna Achillesa 
wykorzystano pomiary momentów sił mięśniowych zginaczy i prostowników stawu skokowego. Z 
uwagi  
na dwustawową funkcję mięśnia brzuchatego łydki zaproponowano pomiar w dwóch pozycjach:  
z wyprostowanym oraz zgiętym stawem kolanowym. Pomiary przeprowadzono w izometrii i 
izokinetyce wykorzystując urządzenie Humac Norm amerykańskiej firmy CSMi. 
 
MATERIAŁ I METODA 
Badaniami objęto grupę 19 mężczyzn (wiek – 47,6±8,3 lat; wys. ciała – 181,3±7cm;  masa ciała - 
88,3±11,9kg), u których przeprowadzono zabieg rekonstrukcji ścięgna Achillesa w latach 2009-2012. 
Do urazu doszło  
w trakcie aktywności sportowej u 16 osób, 3 z nich przeszło ponowną rekonstrukcję po nieudanym 
zabiegu  
w innym ośrodku.  
 
WYNIKI 
Wartości momentów sił mięśni zginaczy podeszwowych operowanej kończyny mierzone w 
warunkach izokinetycznych są istotnie osłabione w stosunku do tych samych wartości mierzonych w 
warunkach izometrycznych w odniesieniu do wyników zdrowego ścięgna Achillesa. Pomiary (przy 
kolanie prostym) sugerowały, że proces usprawniania dobiegł końca. Wyniki uzyskane w badaniu przy 
kolanie zgiętym wskazały na istotne różnice pomiędzy wartościami sił mięśniowych kończyny 
operowanej w stosunku do zdrowej. Taka analiza pozwoliła sądzić, że usprawnianie pacjenta nie 
zostało dokończone.  
 
DYSKUSJA 
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały osłabienie siły zginaczy podeszwowych w pozycji z 
wyprostowanym stawem kolanowym. W pomiarach dynamicznych z dużą prędkością kątową (120°/s 
i 180°/s) deficyt oscyluje w granicach 7% i 1% w porównaniu do zdrowej kończyny dolnej i zbliżony 
jest do wyników uzyskanych przez Chan i wsp. gdzie po zabiegu szycia ścięgna Achillesa metodą 
„koniec do końca” uzyskano różnicę ok. 4%. Obie grupy były zbliżone pod względem wieku oraz czasu 
trwania rehabilitacji, jedynie czas pomiaru przeprowadzony był w ok. 40 miesięcy po operacji. 
Podobny deficyt siły ścięgna wykazali Naim i wsp. którzy w pomiarze 120°/s w pozycji z prostym 
kolanem uzyskali różnicę ok. 1,8% . Autorzy wykazali, że nie ma znaczących różnic w sile zginaczy 
podeszwowych pomiędzy operowana a zdrową kończyną w pomiarach z dużą prędkością kątową, 
jedynie w badaniu z prędkością 30°/s stwierdzono widoczne osłabienie siły mięśniowej, 
udowadniając że zrekonstruowane ścięgno nie ma wystarczającej siły by pokonać duży opór. 
Potwierdzają to również badania Chana, który w pomiarze 60°/s uzyskał deficyt siły na poziomie 18% 
[31]. Badania własne nie zgadzają się z wyżej wymienionymi autorami, wykazując podobną tendencję 
deficytu siły we wszystkich trzech prędkościach kątowych. 
 
LITERATURA 

1. Ciszek B., Śmigielski R., (2003) Wewnętrzna struktura ścięgna piętowego (Achillesa). Acta 
Clinica, 3(3): str.210-215. 



43 
 

2. Gigante A., Moschini A., Verdenelli A., Del Torto M., Ulisse S., de Palma L. (2008) Open versus 
percutaneous repair in the treatment of acute Achilles tendon rupture: a randomized 
prospective study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 16(2):204-9. Epub 2007 Dec 8. 

3. Saxena A., Ewen B., Maffulli N., (2011); Rehabilitation of the operated achilles tendon: 
parameters for predicting return to activity. J Foot Ankle Surg., 50(1): str.37-40. 

4. Strom A.C., Casillas M.M., (2009) Achilles Tendon Rehabilitation. Foot Ankle Clin N Am, 14: 
str.773-782. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18066530


44 
 

PORÓWNANIE SIŁY ROTATORÓW STAWU KOLANOWEGO OSÓB ZDROWYCH  
DO WYNIKÓW PACJENTÓW PO REKONSTRUKCJI ACL W ROK PO OPERACJI  

 
Marcin Popieluch1,2, Robert Śmigielski2, Dariusz Straszewski2, Marcin Plenzler2,  

Michał Wychowański1,2, Michał Staniszewski1 
1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  

2Carolina Medical Center Warszawa 
 

/badania sfinansowano z środków projektu Działalności Statutowej AWF Warszawa o symbolu DS. – 
157/ 

 
WSTĘP 
W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wartości momentów sił mięśni rotujących w stawie 
kolanowym  
pacjentów, którzy zerwali więzadło krzyżowe przednie stawu kolanowego (ACL) podczas 
amatorskiego, piłkarskiego treningu na sztucznej nawierzchni trawiastej. Diagnostyka kliniczna i 
opinia lekarska zakwalifikowały pacjentów do operacji rekonstrukcji więzadła. Wykonano ją używając 
ścięgien mięśni kulszowo – goleniowych (hamstringów). W prezentowanej pracy przedstawiono 
biomechaniczne badania pacjentów w rok po operacji (po zakończonej rehabilitacji). W 
polskojęzycznym piśmiennictwie dość skąpo opisane są badania nad momentami sił mięśni 
rotujących w stawie kolanowym. Obcojęzyczne piśmiennictwo coraz wyraźniej podkreśla rolę ruchu 
rotacji podudzia, zwłaszcza w kontekście ustawiania stopy. Celem prezentowanej pracy było 
porównanie wartości momentów sił mięśni odpowiedzialnych za ruch rotacji podudzia u pacjentów 
będących po rekonstrukcji ACL i osób zdrowych. 
 
MATERIAŁ I METODA 
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki 22 pacjentów oraz 50 zdrowych badanych 
stanowiących grupę porównawczą (osoby nietrenujące). U większości przypadków do zerwania ACL 
doszło podczas amatorskiego treningu piłkarskiego na sztucznej trawie. Przedmiotem pomiaru był 
maksymalny moment siły rozwijany na specjalnie skonstruowanym stanowisku pomiarowym przez 
mięśnie supinatory i pronatory podudzia w warunkach izometrycznych.  
 
WYNIKI  
Uzyskane momenty sił mięśni rotujących podudzie wskazują na istotne różnice pomiędzy wynikami 
pacjentów  
i grupy kontrolnej. Pacjenci we wszystkich położeniach kątowych podudzia uzyskiwali istotnie 
mniejsze wartości momentów sił mięśni odpowiedzialnych za ruch supinacji podudzia (odwracania). 
Porównując wyniki pacjentów z wynikami grupy kontrolnej stwierdzono również istotny spadek 
wartości momentów sił mięśni rotujących w stawie kolanowym zdrowej kończyny pacjenta. 
Porównując z wynikami grupy kontrolnej różnica ta sięgała nawet 50% (p<0,005). 
 
DYSKUSJA 
W niniejszej pracy zaprezentowano koncepcję uzupełnienia oceny klinicznej pomiarem momentów sił 
mięśni rotujących w stawie kolanowym. Czamara prezentując koncepcję uzupełnienia oceny 
klinicznej szeregiem testów i pomiarów biomechanicznych, uporządkowanych w formie 
wyznaczników oceny funkcjonalnej wspomina o pomiarach wartości maksymalnych momentów sił 
mięśniowych, w tym mięśni rotujących podudzie w warunkach statyki i izokinetyki. Koncepcja tego 
typu badań pozwala na ocenę stanu aparatu ruchu pacjentów będących w danym etapie 
usprawniania. Pokazuje związek pomiędzy czasem po rekonstrukcji a przywracanym poziomem 
sprawności.  
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ZMIANA PARAMETRÓW BIOMECHANICZNYCH I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH  
W ANALIZIE WYSKOKU PIONOWEGO U DZIECI PO ZASTOSOWANIU TRENINGU 
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Bartłomiej Krynicki1, Marcin Popieluch1,2, Olga Korbolewska2, Marcin Plenzler2,  

Natalia Łoboda2, Małgorzata Kowalczyk2 
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WSTĘP 
Każdy trening sportowy jest ukierunkowany na rozwój wybranych cech fizycznych lub umiejętności 
technicznych bądź taktycznych. Optymalizacja procesu treningowego to zagadnienie, które jest 
bardzo często obecne w naukach związanych ze sportem i coraz częściej z rehabilitacją. 
Wszechstronnie prowadzone badania mają na celu poszukiwanie takich rozwiązań, które 
umożliwiłyby osiąganie lepszych rezultatów (unikając urazów), jednocześnie mniejszym kosztem 
energetycznym. Głównym celem pracy było określenie zmiany wybranych parametrów 
biomechanicznych i umiejętności technicznych podczas wyskoku pionowego obunóż  
i jednonóż u dzieci uprawiających skoki do wody. Wyniki tej grupy porównano z wynikami małych 
piłkarzy nożnych, u których nie realizowano założeń treningu funkcjonalnego. 
 
MATERIAŁ I METODA 
W badaniach wzięło udział 18 zawodników UKS PM Syrena Warszawa trenujących u dwóch trenerów. 
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej i dotyczyły one pomiaru 
mocy maksymalnej, mocy średniej kończyn dolnych, pracy i wysokości uniesienia środka masy ciała 
podczas wyskoku pionowego CMJ. Dodatkowo skorzystano z analizy video wykorzystując zestaw 
kamer szybkoklatkowych Simi Motion. Wyniki skoczków do wody porównano z rezultatami 20 
piłkarzy nożnych. 
 
WYNIKI  
Dzieląc wszystkich skoczków na dwie grupy przeprowadzony został eksperyment trwający 16 tygodni, 
gdzie jedna grupa miała zastosowany funkcjonalny trening skoczności. Grupa ta w  jednostce 
treningowej dodatkowo wykonywała 4 serie po 20 maksymalnych wyskoków pionowych z minutową 
przerwą miedzy seriami. Druga grupa skoczków w tym czasie wykonywała ćwiczenie nie związane ze 
skocznością. Piłkarze w ogóle nie realizowali treningu funkcjonalnego. Zaobserwowano brak różnic 
miedzy grupami skoczków w wartościach wyskoków pionowych po okresie trwania eksperymentu. 
Wyniki kończyny odbijającej skoczków nie różniły się istotnie zarówno przed jak i po okresie 
przygotowawczym porównując je z wynikami drugiej kończyny. Zaobserwowano natomiast istotne 
różnice w umiejętnościach technicznych podczas wyskoku pionowego pomiędzy skoczkami a 
piłkarzami. 
 
DYSKUSJA 
Jedną z form treningowego zwiększania oddziaływania na elementy pasywne układu mięśniowego 
oraz neurofizjologiczne mechanizmy koordynacji wewnątrz - i zewnątrz – mięśniowej jest wyskok 
pionowy. Skuteczność tej formy ćwiczeń na generowaną siłę przez mięśnie stawu biodrowego, 
kolanowego i skokowo-goleniowego badali: Bobert, Mero i Komi. Ich zdaniem skuteczność i 
jednocześnie jakość wyskoku pionowego zależy od sprawności mechanizmu sensomotorycznego 
mięśni (ćwiczenia funkcjonalne) decydujących  
o prawidłowym położeniu np. poszczególnych ogniw w łańcuchu biokinematycznym kończyny dolnej.  
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METODA OCENY SIŁY MIĘŚNIOWEJ STAWU BIODROWEGO 
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WSTĘP 
Siła mięśniowa jest doskonałym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia, gdy opiera się na 
wiarygodnych pomiarach. Dane siły mięśniowej dla zdrowej populacji są rzadkie lub nie istnieją. Siła 
mięśniowa  
w warunkach statycznych jest najważniejszą cechą fizyczną pacjenta z punktu widzenia leczenia  
i usprawniania. Wielu fizjoterapeutów oraz lekarzy zwłaszcza ortopedów wciąż poszukuje rzetelnych 
sposobów oceny narządu ruchu.  
MATERIAŁ I METODA 
Wartości referencyjne do oceny siły mięśni stawu biodrowego uzyskano podczas badań w 
Centralnym Laboratorium Badawczym AWF na 240 osobach (120 kobiet i 120 mężczyzn). W 
większości były to osoby aktywne fizycznie, uprawiające sport rekreacyjne, głównie studenci AWF. 
Żadna z tych osób nie zgłaszała dolegliwości bólowych. Z badań wykluczono osoby uprawiające sport 
wyczynowo. Pomiary momentów sił podczas zginania, prostowania, odwodzenia przywodzenia, 
rotacji wewnętrznej i zewnętrznej  wykonano na specjalnym stanowisku własnej konstrukcji SPB4 
(Ryc.1). Opracowano wartości referencyjne do oceny każdej z wymienionych funkcji umożliwiającej 
ocenę w 6 punktowej skali.  
 
WYNIKI Nomogram do oceny siły mięśni podczas prostowania u kobiet przedstawiono na rycinie 2. 
 

 

 

 

 

 

                  Ryc.1. Stanowisko do badawcze SPB4.                           Ryc. 2. Nomogram do oceny siły mięśni. 

We wszystkich funkcjach mięśni stawu biodrowego stwierdzono rozkłady normalne zmierzonych 
momentów sił. Momenty sił w zależności od funkcji i płci różnią się istotnie między sobą (p < 0,001).  
W kilku przypadkach stwierdzono istotne różnice pomiędzy średnimi momentami sił prawej i lewej 
KD (p<0,05) w grupie kobiet i mężczyzn. W kilku przypadkach nie stwierdzono istotnej korelacji 
pomiędzy masą ciała a siłą mięśniową. W zdecydowanej większości zmierzonych zmiennych 
stwierdzono wysoką korelację pomiędzy masą ciała a momentem siły (p<0,001). W grupie kobiet 
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uzyskano zdecydowanie mniejsze współczynniki korelacji momentów sił z masą ciała  niż w grupie 
mężczyzn.  
DYSKUSJA 
Badanie jednej osoby na stanowisku SPB4 zajmowało około 20 minut. Niektórzy badani narzekali na 
niewygodną stabilizację w okolicy kolców biodrowych przednich górnych. Badanie pacjentów na 
stanowisku wymaga odpowiedniego przygotowania i wprawy personelu medycznego. Konstrukcja i 
walory funkcjonalne stanowiska uzasadniają zastosowanie tej metody do oceny siły mięśni stawu 
biodrowego  
w klinikach ortopedyczno-rehabilitacyjnych.  
Podziękowania: Praca wykonana w ramach projektu „Biomechaniczna ocena funkcji kończyn dolnych 
człowieka po operacyjnym leczeniu stawu biodrowego” realizowanego na podstawie umowy nr 
2011/01/B/NZ7/05369 z Narodowym Centrum Nauki w Krakowie.  
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Wpływ wibracji mechanicznych na zmiany sygnału sEMG  oraz wykorzystanie ich w celach oceny 
układu nerwowo-mięśniowego. 

Effect of mechanical vibration on the human organ motion and use them for the purpose of assessing 
the neuromuscular system. 

Słowa kluczowe: Wibracje mechaniczne, EMG,ACL 
 
1. WSTĘP 
Szkodliwy wpływ wibracji mechanicznych na układ nerwowo mięśniowy człowieka jest rozpatrywany 
najczęściej z punktu widzenia medycyny pracy, [1] ale zgodnie z zasadą że wszystko może być 
lekarstwem i wszystko może być trucizną w zależności od dawki również dla wibracji mechanicznych 
szuka się takich dawek amplitudy częstotliwości przyspieszenia sposobu i czasu aplikacji czasu 
przerwy itd. by mogły one służyć jako bodziec zdrowotny w medycynie, rehabilitacji i treningu. W 
literaturze można odnaleźć prace gdzie opisywane są próby wykorzystania wibracji mechanicznych 
do rozwoju siły mięśniowej [2], do przeciwdziałania osteoporozie, czy przeciwdziałania spastyczności. 
Wibracje były również wykorzystywane do diagnostyki chorób neurologicznych oraz oceny układu 
nerwowo mięśniowego. W poniższej pracy podjęto próbę wykorzystania wibracji mechanicznych w 
powiązaniu z sEMG do monitorowania postępów rehabilitacji po rekonstrukcji ACL. 
 
2. MATERIAŁ I METODY  
Zastosowano platformę wibracyjną NEMES Bosco użyto częstotliwości 40 Hz [3] amplituda 4 mm. Do 
pomiaru sEMG posługiwano się  8-śmio kanałowym, bezprzewodowym urządzeniem TELEMYO 2400 
T G2 firmy NORAXON. Filtr górno-przepustowy (I-rzędu) 10 Hz oraz filtr dolno-przepustowy 500 Hz. 
Częstotliwość próbkowania 1000 Hz.  
W eksperymencie wzięło udział 60 osób. Zostały one podzielone na cztery (I-IV) dwunastoosobowe 
grupy w zależności od czasu od rekonstrukcji ACL i 12 osobowa grupa kontrolna (K) osób zdrowych. 
Gr. I  6 tydzień  a 3 miesiąs od rekonstrukcji ACL. Gr. II  między 3 a 6 miesiącem Gr. III pomiędzy 6 a 12 
miesiącem. Gr IV powyżej 12 miesiąca od rekonstrukcji ACL. Sygnał sEMG  rejestrowany był w pozycji 
półprzysiadu (kąt udowo podudziowy 120 stopni plecy równolegle do ściany, stopy bose równolegle 
do siebie rozstawione na szerokość bioder, ręce oparte o poręcz platformy) z: głowy przyśrodkowej 
(VM), prostej (RF) i bocznej (VL) mięśnia czworogłowego uda - obu kończyn dolnych. Pierwsze 15 s 
bez wibracji kolejne 15 s z wibracjami. Do dalszej analizy brano wartość bezwzględną z różnicy w  
przyrostach amplitudy sygnału sEMG podczas wibracji między kończyną lewą i prawą. 
 
3. WYNIKI 
We wszystkich mięśniach wykryto różnice istotne statystycznie (p<0,01) w asymetryczności 
przyrostów amplitudy sygnału sEMG między grupą kontrolną a grupami eksperymentalnymi. Dla VM 
między gr K a I; dla RF między gr K i gr I i II oraz  między gr I i IV; dla VL między gr K a gr I i II i między 
grupą I a grupą IV. Wraz z upływem czasu od operacji asymetria międzykończynowa przyrostów 
amplitudy sEMG podczas wibracji zmniejsza się.  
 
4. WNIOSKI 
Do monitorowania zmian w postępach rehabilitacji po rekonstrukcji ACL najlepsza jest 
międzykończynowa różnica w przyrostach sygnału sEMG podczas wibracji z mięśnia prostego uda lub 
ze średniej sumy trzech mięśni: głowa przyśrodkowa, prosta i boczna m. czworogłowego uda. Nie 
potwierdzono, że po rekonstrukcji ACL , podczas wibracji całego ciała,  przyrost  amplitudy sygnału 
sEMG  w operowanej kończynie dolnej jest większy, niż w kończynie zdrowej. Większa jest natomiast 
asymetria międzykończynowa pobudzenia, która zmniejsza się wraz z upływem czasu od operacji. 
Wibracje mechaniczne stosowane wraz z sEMG mogą służyć w ocenie i w monitorowaniu postępów 
rehabilitacji. 
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Kinematyka kończyn górnych podczas ataku w piłce siatkowej 
Piotr Tabor, Czesław Urbanik, Dagmara Iwańska 

AWF Warszawa 
WSTĘP 
Podczas wykonywania ataku w piłce siatkowej ruch atakujące kończyny górnej ma kluczowe 
znaczenie dla nadania piłce prędkości (Tabor i n 2004). Prędkość ręki, która stanowi ostatni człon 
łańcucha biokinematycznego, jakim jest kończyna górna wraz z jej obręczą, istotnie koreluje z 
prędkością piłki (Coleman i in. 1993). Natomiast w literaturze istnieją sprzeczne informacje dotyczące 
korelacji prędkości kątowych rozwijanych w poszczególnych stawach kończyn górnych z prędkością 
piłki (Coleman i in. 1993, Newell’a i Lauder’a 2005). Istnieją przypuszczenia, że w podobnych ruchach 
ważniejsza jest odpowiednia sekwencja narastania prędkości kątowych niż sama wartość 
maksymalna prędkości (Coleman 1993). Stąd celem pracy jest ocena struktury czasowej narastania 
prędkości kątowych w stawach kończyn górnych oraz jej relacji z prędkością piłki podczas ataku w 
piłce siatkowej. 
 
MATERIAŁ I METODA 
Zapis filmu dokonany był za pomocą dwóch kamer cyfrowych (60 Hz, 1/250 s). Analizę 
przeprowadzono w oprogramowaniu APAS (17-sto punktowy model człowieka). Badani wykonali 
cztery rodzaje prób: A” – lewe skrzydło, odbicie zawodnika z pola ataku, kierunek ataku po prostej; 
„B” – lewe skrzydło, odbicie zawodnika z pola ataku, kierunek ataku po skosie; „C” – prawe skrzydło, 
odbicie z pola obrony, kierunek ataku po prostej; „D” – prawe skrzydło, odbicie z pola obrony, 
kierunek ataku po skosie. W analizie statystycznej zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji 
ANOVA dla układów z powtarzanymi pomiarami. Siłę związków pomiędzy zmiennymi określano za 
pomocą współczynnika korelacji prostej Pearsona. 
 
WYNIKI 
Dla prób wykonywanych z II linii boiska prędkość piłki była znacząco większa o średnio 2,38 m/s 
(p≤0,01) i równa 26,83±2,7 m/s. Maksymalna prędkość kątowa rozwijana w lewym stawie ramiennym 
dla prób w kierunku po prostej równa była ok. 10 rad/s i po skosie ok. 12 rad/s (p≤0,001). Zaś 
maksymalna prędkość rozwijana w prawym stawie była istotnie (p≤0,001) większa dla prób z I linii 
boiska (A i B=8,75±2,24; C i D=13,15±4,30). Wartość maksymalnej prędkości kątowej ruchu rotacji 
tułowia oscylowała wokół 11 rad/s, zaś rotacji ramienia wokół osi długiej kości ramiennej o 28 rad/s. Z 
prędkością piłki dodatnio znaczącą korelował jedynie czas wystąpienia wymienionych maksimum 
prędkości względem chwili uderzenia piłki (odpowiednio 0,42* i 0,52**). Maksymalna prędkość 
rozwijana w prawym stawie łokciowym była znaczącą mniejsza (o ok. 4 rad/s, p<0,05) dla prób z II linii 
boiska i równa średnio 22,55 ± 4,11. 
 
DYSKUSJA 
Występujące różnice w kinematyce kończyn górnych w zależności od rodzaju próby wskazują na duże 
znaczenie techniki dla nadania piłce prędkości. Szczególny związek struktury czasowej z prędkością 
piłki potwierdza wystąpienie znaczącej korelacji z prędkością piłki parametrów czasowych przy 
jednoczesnym braku istotnego związku wartości maksymalnych prędkości kątowych. 
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Modelowanie sterowalnego teleoperatora medycznego. 

 
Ilewicz G.1, Nawrat Z2,3. Śliwka J4. 

Katedra Mechatroniki i Automatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego1, Śląski Uniwersytet Medyczny2, 
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii3, Śląskie Centrum Chorób Serca4 

 
WSTĘP 
Przedmiotem doniesienia jest przedstawienie efektów procesu optymalizacji ruchów polskiego 
robota kardiochirurgicznego i torakochirurgicznego Robin Heart 1. Projekt Robin Heart jest 
realizowany w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i. m. prof. Zbigniewa Religi pod kierunkiem dra hab. 
n. med. Zbigniewa Nawrata. Efektem pracy ma być opracowanie robota medycznego 
do serwisowania sztucznych narządów i operacji tkanki miękkiej w sposób minimalnie inwazyjny. 
 
MATERIAŁ I METODA 
Robin Heart 1 jest urządzeniem mechatronicznym, które wymaga optymalizacji pod względem 
ergonomii, redukcji zjawiska drgań oraz określenia optymalnych prędkości końcówki operacyjnej dla 
ruchów autonomicznych. Optymalizacja ma na celu dostosowanie konstrukcji robota do wymagań 
rynkowych narzuconych przez koncern Intuitive Surgical. 
Przeprowadzono kilka eksperymentów z wykorzystaniem metody optycznej (fotogrametria) do 
określania  wielkości kinematycznych ramienia robota, końcówki operacyjnej, łańcucha 
biokinematycznego kardiochirurga podczas operacji klasycznej i minimalnie inwazyjnej oraz z 
zastosowaniem konsoli sterowania Robin Heart Shell. 
Operacje z wykorzystaniem przyrządów klasycznych i minimalnie inwazyjnych oraz 
półautomatycznych wykonała kardiochirurg Śląskiego Centrum Chorób Serca dr Joanna Śliwka . 
 
WYNIKI 
 Uzyskano istotne informacje o wielkościach mechanicznych charakteryzujących dynamikę 
i dokładność nastawiania struktury łańcucha kinematycznego ramienia robota i konsoli operacyjnej. 
Określono również bezpieczne prędkości dla ruchów autonomicznych końcówki endoskopowej. 
Zarejestrowane dane wykorzystano jako dane wejściowe dla modeli numerycznych w programach 
ANSYS i Matlab. Na podstawie uzyskanych wyników można rozpocząć wnioskowanie o wysiłku 
kardiochirurga podczas operowania z wykorzystaniem nowoczesnych metod. 
 
DYSKUSJA 
Przewidziano dalsze prace badawcze z wykorzystaniem oprogramowania ProAnalyst i systemu 
optycznego o wysokiej częstotliwości próbkowania modelu wielkości mierzonej we współpracy 
pomiędzy Katedrą Mechatroniki i Automatyki na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego i  Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii.  
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