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BIOMECHANICZNA CHARAKTERYSTYKA SIŁY I MOCY
ZESPOŁÓW MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYN DOLNYCH TANCEREK
ZAWODOWYCH BALETU KLASYCZNEGO
Streszczenie. Ciała tancerzy są narzędziem w ich profesji, medium, poprzez
które komunikują się z widownią. Nie ma wątpliwości, że kończyny dolne są
szczególnie ważne dla tej grupy zawodowej a jednocześnie jest to część ciała
najbardziej narażona na kontuzje i urazy. Badaniom poddano grupę kobiet,
zawodowo
uprawiających
taniec
klasyczny.
Stosując
dynamometrię
tensometryczną scharakteryzowano poziom momentów sił generowanych przez
następujące zespoły mięśniowe: prostowniki i zginacze stawów biodrowychkolanowych- skokowych górnych, zginacze palucha oraz odwodziciele
i przywodziciele stawów biodrowych. Test skoczności i mocy kończyn dolnych
przeprowadzono za pomocą wyskoku dosiężnego wykonanego na platformie
piezoelektrycznej typu Kistler. Uzyskane rezultaty poddano analizie statystycznej.
Oznaczenia użyte w pracy:
MZT - moment siły zginaczy tułowia, MPT - moment siły prostowników tułowia,
MZB - moment siły zginaczy biodra, MPB - moment siły prostowników biodra,
MPrzB - moment siły przywodzicieli biodra, ModB — moment siły odwodzicieli biodra,
MZK - moment siły zginaczy kolana, MPK - moment siły prostowników kolana,
MZGS - moment siły zginaczy grzbietowych stopy, MZPS - moment siły zginaczy
podeszwowych stopy, MZP - moment siły zginaczy palucha, H - wysokość uniesienia OSM,
L - stopień obniżenia OSM, AV - wartości średnie momentów sił, SD - odchylenie
standardowe, V - współczynnik zmienności, Pmax - moc maksymalna kończyn dolnych
i tułowia, Pmax/m - moc maksymalna względna kończyn dolnych i tułowia, KD - kończyna
dolna

1. WSTĘP
Ciała tancerzy są narzędziem w ich profesji. Nie ma wątpliwości, że kończyny dolne są
szczególnie ważne dla tej grupy zawodowej. Właśnie ta część ciała tancerzy jest najczęstszym
obiektem badań naukowców. Malitowska w swojej pracy śledzi zmiany w wybranych
parametrach morfologicznych stóp oraz ich ruchomości w płaszczyźnie strzałkowej [13],
Wyniki wskazują na specyficzną budowę stóp tancerek. Stopy balctnic są krótsze, węższe,
wyższe i bardziej wysklepione niż stopy przeciętnej Polki. Uczennice szkoły baletowej,
charakteryzują się większym, pełnym zakresem ruchomości stóp w płaszczyźnie strzałkowej,
znacznie większymi wartościami zginania podcszwowego, a mniejszymi wielkościami
zginania grzbietowego.
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Pozycje i ruchy stóp, rąk, tułowia, głowy i całych kończyn dolnych, w tańcu klasycznym
są ściśle określone. Oczywiście są one odmienne od ruchów i pozycji naturalnych.
Dowiedziono, że pozy tańca klasycznego zakłócają naturalną ochronę stawu, która ma
miejsce podczas np. zwykłego chodzenia [5], Ochrona ta polega na specyficznym
współdziałaniu więzadeł, mięśni i powierzchni stawowych [5], Pozycja stojąca „turnout"
wymaga od artysty obustronnej rotacji zewnętrznej w stawach biodrowych, która osiąga kąt
180°. W tej niefizjologicznej pozie współdziałanie mięśni, więzadeł i powierzchni stawowych
jest zupełnie inne niż przy pozycji naturalnej, i jakby na to nie spojrzeć, zakłócone [4, 11],
Umiejętność tańczenia w pointach, czyli w specjalnych baletkach na końcach wszystkich
palców, przy wyprostowanym podbiciu, stwarza niefizjologiczną pozycję, a tym samym
zmienia rozkład sił w stopie, co w konsekwencji doprowadza do zmiany w budowie stóp.
Wszystkie ćwiczenia techniczne w tzw. „tańcu w pointach" zmuszają tancerkę do
maksymalnego zgięcia podeszwowego stóp. Ćwiczenia te skutecznie wpływają na rozwój
więzadeł i gibkość stawów stopy, ale powodują zmiany hipertroficzne w obrębie narządu
ruchu, przekształcają proporcje stopy i wpływają na wielkość zakresów ruchomości w stawie
skokowo- goleniowym. Guggenheim zajmuje się analizą ćwiczeń w pointach i ich wpływie
na ukształtowanie i urazy stopy oraz komfortu pracy tancerza [9], Autorka wymienia pięć
medycznych wskazówek(przeciwwskazań) do stosowania point wśród dzieci. Okazuje się, że
wielu pedagogów tańca podejmuje decyzję o wprowadzeniu do ćwiczeń point zbyt szybko.
Taka decyzja wpływa na podatność stawu skokowego na urazy i rzutuje na całe życie
zawodowe tancerza.
Bennell i współaut., na tle grupy kontrolnej, badali zmianę siły: zginaczy, rotatorów
i przywodzicieli-odwodzicicli w stawach biodrowych u 8-11 letnich baletnic w rocznym
cyklu zajęć [1]. Stwierdzili szybszy wzrost siły u tancerek. Thomas oraz współaut.
porównywali statyczne i dynamiczne charakterystyki momentów sił oraz sił zginaczy
podeszwowych stóp, tancerek klasycznych, tancerek flamenco i kobiet tańczących taniec
ludowy [16]. Wyniki badań odnieśli do grupy kontrolnej, którą stanowiły kobiety „nie
tańczące". Wartości sił i momentów sił otrzymane w wyniku badań wszystkich grup wskazują
na to, że osoby uprawiające taniec dysponują statystycznie znacząco większą siłą mięśniową
przebadanych partii mięśniowych niż osoby nie tańczące.
Wielu naukowców analizuje dynamikę tańca. Okazuje się, że większość ekspresyjnych
zadań ruchowych tancerzy polega na skokach, które szczególnie w fazach lądowania generują
duże przeciążenia dynamiczne, mogące dochodzić nawet do 9.4 BW! Oczywiście mogą być
one przyczyną wielu przykrych urazów a niekiedy trwałych kontuzji [6]. Badania Picon
i współautorów, nad siłami reakcji podłoża wykazały równie wysokie wartości składowej
pionowej jak we wcześniej wymienionej pracy [14], Analizując trzy elementy tańca
klasycznego: „Grand jeté", "Sauté z pierwszej pozycji" i "Sauté z pozycji piątej", wykonane
przez tancerkę o masie 54 kg, naukowcy zarejestrowali, przy użyciu podobnej metody jak w
pracy Dworaka i współaut. [6] odpowiednio: 4,52 BW, 5,26 BW i 4,60BW.
Wydaje się, że w świetle takich wymagań stawianych narządowi ruchu jak: wielogodzinne
powtarzanie elementów choreograficznych, taniec w pointach, specyficzna a zarazem
fundamentalna dla tańca klasycznego pozycja „turnout", polegająca na ekstremalnej
zewnętrznej rotacji biodra, z której wykonuje się większość kroków i ewolucji tanecznych w
połączeniu z nagłymi ruchami nogi we wszystkich kierunkach, a przede wszystkim skokami
i przeskokami, przy których generowane są siły reakcji podłoża przekraczające kilkakrotnie
BW, tancerki klasyczne powinny reprezentować wysoki poziom siły mięśniowej,
a szczególnie kończyn dolnych.
Niniejsza praca jest częścią obszernego projektu badawczego realizowanego jako grant
promotorski MNiSZW, a dotyczącego biomechanicznego profilu tancerzy zawodowych oraz
przeciążeń ich narządu ruchu.
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tancerek

zawodowych baletu klasycznego.
Cele szczegółowe ukierunkowane są na następujące zagadnienia:
a. określenie poziomu i topografii momentów sił mięśniowych generowanych przez:
prostowniki i zginacie stawów biodrowych- kolanowych- skokowych górnych, zginacze
palucha, odwodziciele i przywodziciele stawów biodrowych;
b. określenie stopnia asymetrii badanych sił i momentów sil lewej i prawej kończyny dolnej;
c. określenie poziomu skoczności i mocy kończyn dolnych;
d. określenia związku pomiędzy parametrami wyskoku dosiężnego a poziomem siły
mięśniowej kończyn dolnych.

2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ
Materiałem badawczym była grupa 14 kobiet, zawodowo uprawiających taniec klasycznyartystek Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Grupę porównawczą stanowiło 38 studentek kierunku fizjoterapii Akademii Medycznej
w Poznaniu o umiarkowanej aktywności rekreacyjnej. Na realizację badań autorzy uzyskali
zgodę Terenowej Komisji Bioetycznej afiliowanej przy AM w Poznaniu, natomiast każda
z badanych osób wyraziła pisemną zgodę na udział w pomiarach.
Siły i momenty sił mięśniowych badano według standardowego protokołu, w warunkach
statyki, na specjalnych stanowiskach pomiarowych wyposażonych w przetworniki
tensometryczne. Zastosowane metody opisano szczegółowo w pracy Dworaka i współaut. [8],
Test mocy i skoczności kończyn dolnych przeprowadzono za pomocą standardowego
skoku dosiężnego na platformie piezoelektrycznej typu Kistler. Badane kobiety wykonały 6
pojedynczych skoków (3 bez zamachu i 3 z zamachem kończyn górnych). Czas przerwy
pomiędzy kolejnymi wyskokami wynosił 3 min. Celem badanych było osiągnięcie
maksymalnej wysokości wyskoku. Wartości mocy mechanicznej, uniesienia środka masy
oraz głębokości przysiadu obliczano wykorzystując przebieg składowej pionowej siły reakcji
podłoża. Oceniano wartość mocy maksymalnej uzyskanej podczas fazy odbicia kończyn
dolnych od platformy. Metodę zilustrowano na rys. 2.

Rys. 2. Schemat blokowy układu pomiarowego wykorzystanego do badań sił reakcji podłoża
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W analizie wyników zastosowano statystykę opisową, natomiast istotność statystyczną
różnic oceniano na podstawie testu U Manna-Whitneya i Wilcoxona. Obliczono wartości
współczynników korelacji Persona pomiędzy parametrami wyskoku dosiężnego z z a m a c h e m
(H, Pmax, Pmax/m, L) i momentami sił mięśniowych badanych stawów kończyn dolnych
( - M P R , M Z K , M F B , MZB, MZPS, SMKD ) tancerek.
Pomiary wykonano w laboratorium Zakładu Biomechaniki A W F w Poznaniu

3. WYNIKI
Wyniki pomiarów antropometrycznych, badań momentów sił, sił oraz wyniki testu
skoczności i mocy kończyn dolnych i tułowia tancerek klasycznych i grupy porównawczej,
umieszczono odpowiednio w tabelach 1, 2, 3 i 4. W tabeli 5 umieszczono wyniki
współczynników korelacji Persona dla parametrów wyskoku dosiężnego z momentami sił
mięśniowych kończyn dolnych.
Tab. 1. Dane antropometryczne badanych tancerek i studentek
STUDENTKI
TANCERKI
PARAMETRY
AV SD V[%] AV SD V[%]
23,6 3,7 15,7 21,1 0,6 2,8
WIEK [lata]
57,5 7,2 12,5
53,6 5,1 9,5
MASA CIAŁA [kg]
WYSOKOSC CIAŁA [cm] 170,5 5,1 2,3 167,9 5,5 3,3
20,4 2,0 9,8
18,4 1,0 5,4
BMI [kg-m"2]
Gdzie: AV - wartość średnia, SD - odchylenie standardowe, V - współczynnik zmienności
Tancerki były o około 10% starsze (różnica istotna) od studentek z grupy kontrolnej (test U
Manna- Whitneya, p<0,05). Różniły się też znamiennie wartością wskaźnika BMI.
W wyniku analizy średnich wartości bezwzględnych i względnych momentów sił
wybranych zespołów mięśniowych kończyn dolnych spostrzeżono, że:
- wartość I M kończyn dolnych tancerek w porównaniu z grupą kontrolną była większa o
około 9 i 16%;
- dla średnich wartości względnych, różnice istotne statystycznie obserwuje się dla
następujących zespołów mięśniowych: zginaczy i prostowników biodra (P i L),
odwodzicieli biodra (P i L), zginaczy stawu kolanowego kończyny lewej, prostowników
stawu kolanowego(P i L) i zginaczy grzbietowych stopy ( P i L);
- dla średnich wartości bezwzględnych momentów sił mięśniowych kończyn dolnych
zauważa się znamienną statystycznie różnicę dla prostowników stawu biodrowego (P i L),
odwodzicieli stawu biodrowego prawego i zginaczy grzbietowych stopy prawej.

Biomechaniczna charakterystyka sity i mocy zespołów mięśniowych kończyn dolnych...

25

Tab. 2. Średnie wartości bezwzględne i względne momentów sil wybranych zespołów
mięśniowych kończyn dolnych, tancerek klasycznych i studentek
Średnie
wartości bezwzględne [Nm]

PARAMETRY

MZB
MPB
MPrzB
MOdB
KOŃCZYNA
DOLNA

MZK
MPK
MZGS
MZPS
MZP

SUMA I M

PARAMETRY

TEA
SUMA
TES
SUMA

L
P
-

L

P
-

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
-

Średnie
wartości względne [Nm/kg]

Tancerki
134.6±26.7

G. Kontrolna
122.4+26.8

Tancerki
2.5010.38

G. Kontrolna
2.1310.37

136.6±27.7

126.3+21.5

2.56±0.49

2.2010.29

132.5*27.6
137.5±26.8
86.9±14.8
90.7+24.1
102.7±26.0
107.8±36.4
91.2+15.3
99.7±37.1
160.3±30.7
168.1±27.0
40.0±8.9
41.2±9.3
177.3±41.9
182.2±40.9
9.4±2.6
9.8±2.5
1908.6+426.2

105.2+26.3

2.47±0.43
2.57±0.48
1.64±0.32
1.71 ±0.48
1.94±0.53
2.02+0.67
1.70±0.24
1.86+0.65
2.98+0.42
3.14±0.40
0.7410.15
0.7710.15
3.3210.75
3.4210.79
0.1810.05
0.1910.06
35.7117.78

1.8310.39
1.8710.34
1.4010.29
1.6010.29
1.5510.31
1.3610.34
1.5110.33
1.5510.30
2.71±0.45
2.7910.54
0.6010.19
0.5810.18
2.9510.62
2.9810.58
0.1810.03
0.1910.05
29.9815.89

107.4±23.0
84.6±17.6
96.7+22.7
94.7+25.6
81.6±20.1
86.7+19.9
89.4+20.4
155.6+31.7
159.9+31.4
34.3+11.8
33.4+11.9
168.7±38.6
170.6±33.6
10.7+1.7
11.8+2.8
1739.9±387.4

Tab. 3. Średnie wartości bezwzględne i względne siły globalnej
prostowników kończyny dolnej tancerek i studentek
ŚREDNIE WARTOŚCI
ŚREDNIE WARTOŚCI
BEZWZGLĘDNE
WZGLĘDNE
[N]
[N/kg]
TANCERKI
STUDENTKI
STUDENTKI
TANCERKI
1597,6±367,3
1653,7+351,6
29,91+6,41
28,74+4,97
33,18+6,48
28,51+4,26
1774,9±376,8
1635,8+288,5
3372,5±744,1
57,25+9,23
3288,5+640,1
63,09+12,89
1404,2+319,1
1522,0+323,8
26,25+5,39
26.53+5,20
1429,2±272,2
1448,4+286.1
26,76+4,90
25,30+4,82
2833,4+591,3
2970,4+609,9
51,83+10,02
53,01+10,29

Analizując wyniki zawarte w tabeli 3 sformułowano następujące spostrzeżenia:
- poziom siły prostowników kończyn dolnych obu badanych grup był bardzo zbliżony,
- tancerki cechuje większa siła mięśni kończyn dolnych (prostowniki KD),
- wyraźnie u tancerek uwidacznia się dominacja kończyny dolnej prawej (test par Wilcoxona),
- istnieje znamienna statystycznie różnica dla wartości siły globalnej prostowania kończyny
dolnej prawej mierzonej techniką asymetryczną (test U Manna- Whitneya na poziomie
p<0,05).
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Tab.4. Średnie wartości wysokości uniesienia SM (H), mocy maksymalnej (Pmax), względnej
mocy maksymalnej (Pmax/m) i głębokości przysiadu (L) w wyskoku dosiężnym tancerek
i studentek
PARAMETRY
WYSKOK DOSIĘŻNY Z
W Y S K O K D O S I Ę Ż N Y BEZ
ZAMACHEM
ZAMACHU
GRUPY BADAWCZE
TANCERKI
STUDENTKI TANCERKI
STUDENTKI
H [cm]
33,9±3,4
33,1 ±4,4
29,8±3,3
29,2±4,0
Pmax [W]
1324,2±249,6 1353,7±289,2 1175,2±245,0 1168,3±281,3
Pmax/m W/kg]
23,5±3,5
23,0±4,9
20,9±3,9
19,9±4,6
L [cm]
22,3±2,9
22,0±3,9
20,9±4,1
21,0±4,2
Na podstawie analizy wyników testu CMJ (counter movement j u m p ) stwierdzono:
- większe wartości wysokości uniesienia OSM dla grupy tancerek,
- pomiędzy grupami badanych nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic dla średnich
wartości mocy i skoczności (test U Manna-Whitneya na poziomie p<0,05).
Tab.5. Wartości współczynników korelacji Persona pomiędzy parametrami wyskoku
dosiężnego z zamachem (H, Pmax, Pmax/m, L) i momentami sił mięśniowych badanych
stawów (MPK, MZK, M P B , M Z B , M Z P S , S M K D ) tancerek
H

Pmax

Pmax/m

L

MPK

MZK

MPB

H
1,000 0 , 7 0 2 *
0,287 0,357 0,327 0,460
0,691*
Pmax
0,631*
1,000
0 , 8 7 7 * -0,261 0,386 0 , 5 9 4 * 0,453
Pmax/m 0 , 6 9 1 * 0 , 8 7 7 *
1,000
-0,336 0,014 0,498 0,263
0,287
-0,261
-0,336
1,000 0,160 -0,334 0,147
L
* - wartość współczynnika korelacji istotna statystycznie na poziomie

MZB

MZPS SMKD

0,447
0,145
0,109
0,396
p<0,05.

0,275
0,307
0,278
-0,142

0,499
0,563*

0,318
0,043

W niniejszej pracy dokonano porównania związku maksymalnej siły statycznej kończyn
dolnych tancerek z parametrami wyskoku dosiężnego (tab. 5). W grupie tancerek korelacje
między momentami siły mięśniowej zginaczy stawu kolanowego(MZK) oraz między s u m ą
momentów sił kończyny dolncj(EMKD) a wartością mocy maksymalnej (Pmax) były
znamienne. Wartości współczynnika korelacji wyniosły odpowiednio 0,594 i 0,563. Poddano
korelacji poszczególne parametry skoku dosiężnego. Współzależności pomiędzy wartościami
mocy maksymalnej(Pmax) i względnej mocy maksymalnej(Pmax/'m) a wyniesieniem środka
masy(H) były znamienne; wartości współczynnika korelacji wyniosły odpowiednio 0,702 i
0,691.

4. P O D S U M O W A N I E I W N I O S K I
Praca tancerza wiąże się z ryzykiem dużych statycznych i dynamicznych obciążeń
fizycznych, które są przyczyną licznych kontuzji [10,15]. Z tego punktu widzenia, kandydaci
na artystów powinni cechować się dobrym zdrowiem i sprawnością fizyczną organizmu,
której składową jest poziom siły mięśniowej. Szczególnie ważne w profesji tancerza
kończyny dolne, najbardziej narażone na kontuzje i urazy, muszą charakteryzować się
nieprzeciętną siłą mięśniową.
Wyniki niniejszej pracy zweryfikowały poziom siły mięśniowej, skoczności i mocy
kończyn dolnych grupy tancerek zawodowych na tle studentek fizjoterapii. Poza nielicznymi
wyjątkami, mięśnie kończyn dolnych badanych tancerek były silniejsze od grupy
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porównawczej, jednak nie zawsze znamiennie statystycznie. Test mocy i skoczności wypadł
także na korzyść tancerek, różnice nie sąjednak znamienne statystycznie.
Nie ma wątpliwości, że specyficzny trening, który zaczyna się w 10 roku życia, ma wpływ
na topografię i poziom siły mięśniowej organizmu oraz parametry skoku dosiężnego.
Niespodziewanie dla badaczy, grupa porównawcza osiągnęła większą wartość momentów
siły mięśniowej zginaczy palucha. Wydawałoby się, że tancerki, które od 10 roku życia
tańczą w pointach (patrz wstęp) powinny wykazywać większą od przeciętnej siłę mięśniową
zginaczy palucha.
Niniejsza praca jest tylko rezultatem części badań dużego projektu. Całościowe wyniki
badań z tego projektu będą wkrótce przedyskutowane ze środowiskiem tancerzy i pedagogów
tańca, już na poziomie szkól baletowych. Przypuszcza się, że przekazana wiedza o skali
obciążeń-przeciążeń narządu ruchu tancerzy przyczyni się do zmiany programu zajęć
prowadzonych w szkołach baletowych i profesjonalnych grupach.
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BIOMECHANICAL PROFILE OF STRENGTH AND POWER OF THE
LOWER EXTREMITIES MUSCLE COMPLEX IN THE
PROFESSIONAL FEMALE BALLET DANCERS
Summary. The bodies of dancers are their instruments and their medias which
they use for communication with the audience. There's no doubts that lower
extremities are extremely important for this kind of profession but also often
exposed for various mechanics of injuries. The subject for the experiment was
a group of women - professional classic ballet dancers. The level of muscle
torque (for such a muscle complexes like: extensors and flexors of hip joints, knee
joints and upper ankle joints, big toe flexors, abductors and adductors of the hip
joints) was evaluated using tensometric dynamometry. The CMJ was performed
on the Kistlcr piezoelectric platform. All received data was statistically analyzed.
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