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1. WSTĘP 

 
Stopa płasko-koślawa jest bardzo powszechnym problemem, dotykającym ludzi  

w każdym wieku. Wpływa nie tylko na samą stopę, lecz także na wyżej położone segmenty 
ciała, przyspieszając m.in. chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. W literaturze  
jest coraz więcej doniesień o zbyt niskiej skuteczności ćwiczeń i zaopatrzenia 
ortopedycznego, stosowanych w leczeniu zachowawczym. Dotychczasowe metody leczenia 
operacyjnego cechują się znaczną inwazyjnością oraz reżimem pooperacyjnym 
(unieruchomienie, odciążanie kończyny dolnej) wpływającymi na stan funkcjonalny 
kończyny dolnej. Od 2011 roku w Polsce wykonywana jest małoinwazyjna technika 
operacyjna korekcji stopy płasko-koślawej poprzez stabilizację zatoki stępu implantem 
podskokowym [1]. Wydaje się, iż jest to najlepszy kierunek leczenia przywołanego 
schorzenia, nie tylko ze względu na małoinwazyjność techniki operacyjnej, ale także na małe 
obniżenie sprawności funkcjonalnej.  

Celem pracy była ocena biomechaniczna pacjentów po korekcji stopy płasko-koślawej 
implantem podskokowym przy użyciu wybranych metod pomiarowych.  

 
2. MATERIAŁ 

 
W badaniu uczestniczyło 11 osób (6 kobiet, 5 mężczyzn), w wieku 36±11 lat (20-61 lat),  

o masie ciała 67±16 kg (47-99 kg) oraz wysokości ciała 171±9 cm (155-185 cm). Kryterium 
włączającym do badania była przebyta korekcja stopy płasko-koślawej za pomocą implantu 
podskokowego firmy HyProCure w Centrum Chirurgii Specjalistycznej ORTOPEDIKA  
w Warszawie. U 9 osób wykonano korekcję obu stóp, zaś u 2 osób skorygowano po jednej 
stopie. W momencie przeprowadzania badania, od wykonanego zabiegu operacyjnego 
upłynęło średnio 15±7 miesięcy (7-23 miesiąca). 5 uczestników eksperymentu uczestniczyło 
w rehabilitacji pooperacyjne. Kryterium wyłączającym z eksperymentu był wiek poniżej  
18 roku życia oraz przebyta interwencja chirurgiczna w obrębie stopy bądź stawu skokowego. 
Ocenie biomechanicznej poddano łącznie 20 stóp.   

 
3. METODY 

 
Badania zostały wykonane w Centralnym Laboratorium Badawczym Akademii 
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zdjęciach za pomocą własnego programu komputerowego. Pomiary momentów sił w statyce 
mięśni zginających oraz prostujących staw skokowo-goleniowy wykonano na stanowisku 
zaprojektowanym i przez Firmę JBA Staniak. Pomiar oraz analiza wskazanych parametrów 
wykonano za pomocą oprogramowania firmowego stanowiska HMF 1.1. Do analizy 
wykorzystano wielkości maksymalnych momentów siły mięśni zginających oraz prostujących 
staw skokowy w warunkach statyki, którym przypisano  odpowiednią ilość punktów wg 
Wychowańskiego [3]. Pomiar stabilograficzny został wykonany na platformie 
dynamometrycznej firmy JBA Staniak, zaś pomiar i obliczenie parametrów 
stabilograficznych miało miejsce w firmowym programie, będącym częścią wyposażenia 
platformy. Badanie składało się z dwóch prób trwających po 30 s: stanie na prawej kończynie 
dolnej z otwartymi oczami oraz stanie na lewej kończynie dolnej z otwartymi oczami.  
Do analizy wykorzystano długość linii stabilogramu (TL – ang. trace length) [3]. Uzyskane 
wyniki zostały przeliczone na punkty wg Wychowańskiego [3], które zostały poddanie 
analizie statystycznej. Dodatkowo pacjenci dokonali oceny efektu operacji dla każdej stopy. 
W tym celu wykorzystano stworzoną przez Wychowańskiego 6 stopniową skalę gdzie 1 
przypisano ,,ocenę złą”, zaś 6 ,,ocenę celującą”. Pacjenci brali pod uwagę stan stopy w 
momencie wykonywania badania tj. ból, funkcjonalność oraz estetykę. Do analizy 
uzyskanych wyników wykorzystano statystykę opisową. 

 
4. WYNIKI 

 
W badaniu podoskopowym oceniono sklepienie podłużne w 19 stopach. U 84% 

badanych stóp występuje prawidłowe sklepienie, 11% stóp jest wydrążonych, zaś 5% stóp ma 
obniżony łuk podłużny, według Kasperczyka [2].Momenty sił mięśni zginających oraz 
prostujących staw skokowy w statyce oceniono w 18 stopach. Wielkość maksymalnych 
momentów sił mięśni zginających staw skokowy oceniono na przeciętnym poziomie (3 ± 1 
pkt.; 2 – 5 pkt.), zaś dla mięśni prostujących staw skokowy na wysokim poziomie (5 ± 1 pkt.; 
3 – 6 pkt.).Badanie stabilograficzne w staniu jednonóż z otwartymi oczami na platformie 
dynamometrycznej (20 stóp), wykazało przeciętny poziom stabilności (3 ± 1 pkt.; 0 – 5 pkt.). 
Pacjenci ocenili średnio efekt operacji jako dobry (4 ± 1 pkt.; 1 – 5 pkt.).  

 
5. WNIOSKI 

 
Uzyskane wyniki wskazują, iż korekcja stopy płasko-koślawej metodą stabilizacji zatoki 

stępu implantem podskokowym wydaje się, iż jest zasadna. Ten sposób leczenia operacyjnego 
skutecznie koryguje stopę płasko-koślawą, zaś sprawność fizyczna pacjentów pooperacyjnych 
jest na przeciętnym poziomie. Pacjenci ocenili efekt operacji jako dobry.  

Metoda oceny funkcjonalnej pacjentów ortopedycznych z zastosowaniem 6 punktowej 
skali wydaje się być bardzo przydatnym narzędziem do oceny pooperacyjnych pacjentów 
ortopedycznych, o czym świadczy podobieństwo wyników uzyskanych w pomiarach 
momentów sił w statyce i stabilografii, z subiektywną oceną efektu operacji dokonaną przez 
pacjentów.  
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