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1. WSTĘP 
 

Chód kangurowy jest najczęściej stosowaną formą lokomocji przez osoby po urazie w 
obrębie stawu jednej z kończyn dolnych, wymagającym całkowitego lub znacznego jej 
odciążenia. Charakteryzuje się on stosunkowo dużą prędkością przemieszczania, lecz 
jednocześnie wymaga znacznej siły i wytrzymałości mięśni - oraz dobrego poczucia równowagi 
[1]. Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy szczyt aktywności elektrycznej mięśni 
uczestniczących w uniesieniu i utrzymaniu ciężaru ciała na kulach (tu nazwanych mięśniami 
podporowymi) pokrywa się w czasie z wystąpieniem maksymalnych wartości pionowej 
składowej siły reakcji podłoża (Rzmax) spod kul. 
 
 
2. MATERIAŁ I METODA 

 
Badaniom laboratoryjnym poddano 18 mężczyzn w wieku 20-43 lat, poruszających się 

chodem kangurowym o kulach w konsekwencji urazu stawu skokowego lub kolanowego. 
Podstawą eksperymentu było kilkukrotne przejście badanych po torze pomiarowym 
(elektromiograf Noraxon, 6-kamerowy BTS i 2 platformy AMTI) dzięki czemu określono, 
które z badanych mięśni i w jakiej fazie chodu są aktywne [2]. Badania przeprowadzono w 
Laboratorium Katedry Biomechaniki AWF w Poznaniu. Realizowany projekt, Grant 
promotorski Nr N N404 271540, był finansowany z dotacji MNiSZW/NCN.  
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3. WYNIKI 
  

Dla każdego z pacjentów zaobserwowano w czasie narostu składowej pionowej siły 
reakcji podłoża (RzK) spod kuli, jeden wyraźny szczyt lub (podobnie jak dla Rz spod stopy) 
dwa maksima, odpowiednio podczas hamowania i następnie przyspieszenia ruchu. 
Uśrednienie wszystkich zarejestrowanych sygnałów z platform dynamometrycznych 
ukazuje, iż szczytowa wartość Rzmax spod kul występowała około 30% cyklu kul (CrC), co 
przedstawiono w tabeli 1.  

Tab. 1 Maksymalne wartości składowej pionowej siły reakcji podłoża  
spod kul oraz czasy ich osiągania 

 

Rzmax KULE 

tzmax 

[%CrC] 

RzKmax 

[%BW] 

O N O N 

AV 30 29 51.6* 54.7* 
SD 3.9 4.7 3.6 3.2 

V [%] 13.4 13.1 7.0 5.9 

* - istotność statystyczna pomiędzy stronami obciążaną(O) i nieobciążaną(N), test t Studenta (p<0.05) 

 

 W wyniku analiz włączenia i wyłączenia, badane mięśnie podzielono na dwie grupy: 
mięśnie aktywne podczas fazy podporu na kulach - oraz - podczas fazy wymachu kul. Próg 
pobudzenia określono jako równowartość trójkrotnego odchylenia standardowego dla 
wartości średniej amplitudy linii podstawowej każdego mięśnia [3]. Mięśniami aktywnymi 
podczas podporu na kulach okazały się: piersiowy większy, najszerszy grzbietu i głowa boczna 
trójgłowego ramienia. 

Amplituda napięcia bioelektrycznego dla mięśni piersiowych większych i trójgłowych 
ramienia osiągała maksimum około 20% CrC, tym samym wyprzedzając szczyt RzKmax spod 
kul. Dla mięśni najszerszych grzbietu, maksimum obserwowano zazwyczaj pod koniec fazy 
podporu na kulach – ok. 40% CrC, czyli zbieżnie z drugim szczytem pionowej składowej siły 
reakcji spod kul. 
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