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1. WSTĘP 
 
 W życiu codziennym w większości czynności bierze udział kończyna górna. Ważny 
wyznacznikiem kończyny górnej jest jej ruchomości oraz kątowy zakres ruchomości w jej 
poszczególnych stawach. Przebyte urazy oraz wypadki mogą wpływać na zmniejszenie się 
naturalnej ruchomości stawów kończyny górnej, co bezpośrednio wpływa na jej poziom 
funkcjonalności.Van Andel i wsp. [2] określili ustandaryzowane problemy kończyny górnej, w 
których najważniejszym jest brak jakiejś funkcji reprezentatywnej kończyny górnej. Celem ich 
pracy było opracowanie standardowej metody pomiaru analizy ruchu kończyny górnej podczas 
wykonywania pewnych czynności dnia codziennego. Podobne pomiary i analizy przeprowadził 
Pieniążek i wsp.[1]. Ich badania wykazały, że zakres ruchów w analizowanych stawach 
podczas wykonywania wybranych czynności życia codziennego nigdy nie osiąga wartości 
maksymalnych i oscyluje najczęściej w pobliżu połowy maksymalnej ruchomości. Celem 
niniejszej pracy było zatem opracowanie metodyki badań maksymalnej ruchomości 
poszczególnych stawów kończyny górnej za pomocą elektrogoniometrów. Otrzymane wyniki 
mogą posłużyć do określenia stopnia wykorzystania możliwości ruchowych danego stawu 
podczas wykonywania czynności dnia codziennego przez pacjentów po udarach mózgu ze 
stwierdzonym niedowładem lewej lub prawej kończyny górnej. 
 
2. METODYKA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 
 

Badania składały się z serii pięciu pomiarów dla ruchów zginania i prostowania oraz 
odwodzenia i przywodzenia stawów barkowego i nadgarstkowego oraz dla ruchu zginania i 
prostowania stawu łokciowego. Do przeprowadzenia pomiarów użyto zestawu 
elektrogoniometrów elastycznych firmy Biometrics Ltd umożliwiających pomiar kątów  
w dwóch płaszczyznach ruchu, które zostały rozmieszczone w okolicach stawów kończyny 
górnej osób badanych przy pomocy taśm velcro zgodnie z zaleceniami producenta. Pomiary 
zostały zarejestrowane przy pomocy zestawu do rejestracji sygnałów Noraxon DTS oraz 
oprogramowania MyoResearch XP. Grupa badana składała się z 10 zdrowych praworęcznych 
mężczyzn w wieku 21-23 lat (średni wiek 22.8lat ± 1.07). Średni wzrost mężczyzn badanych 
wynosił 1.84m ±0.06, a średnia masa 77.7kg ±3.13, natomiast BMI 22.39 ±1.45. Żadna z osób 
nie miała uprzednio przebytych urazów, które mogłyby wpłynąć na zakres ruchów stawów 
kończyny górnej. 
 
3. ANALIZA WYNIKÓW 
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  Osoby badane podczas rejestracji wykonywały ruchy zginania i prostowania stawu 
barkowego, odwodzenia i przywodzenia stawu barkowego, zginania i prostowania stawu 
łokciowego, zginania i prostowania stawu nadgarstkowego oraz odwodzenia i przywodzenia 
stawu nadgarstkowego. Rejestracja miała na celu otrzymanie wartości kątowych minimalnego 
i maksymalnego kąta ruchomości stawów kończyny górnej w czasie wykonywanych 
naturalnych ruchów każdego ze stawu. 

 
Rys. 1 Przywodzenie łokciowe i odwodzenie promieniowe stawu 

nadgarstkowego 

 
Rys. 2 Przebieg kątowy podczas wykonywania 
przywodzenia łokciowego i odwodzenia promieniowego 
w stawie nadgarstkowym 

 
Rys. 3 Zakresy ruchu badanych stawów kończyny górnej w porównaniu z wartościami literaturowymi 

4. PODSUMOWANIE PRACY 
 Przeprowadzona analiza wartości minimalnego i maksymalnego kąta oraz zakresu 
kątowego ruchomości stawów kończyny górnej podczas wykonywania możliwych ruchów 
w każdym stawie pozwoliła na określenie wartości średnich tychże wielkości. Mogą one zostać 
wykorzystane w ocenie stopnia wykorzystania zakresu ruchu w każdym badanym stawie 
podczas wykonywania różnych czynności. Powyższe wartości zostaną również wykorzystane 
do porównania stopnia wykorzystania zakresu ruchu w badanym stawie podczas wykonywania 
czynności dnia codziennego u osób ze stwierdzonym niedowładem lewej lub prawej kończyny 
górnej po udarach mózgu. Uzyskane wartości zakresu ruchu w poszczególnych stawach 
kończyny górnej mieszczą się w zakresie wartości podawanych w literaturze. 

Praca została zrealizowana w ramach projektu N N504 680140 finansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki 
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