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1. WSTĘP 

 
 Chociaż lokomocja człowieka jest wynikiem współdziałanianiemal wszystkich części 
układu szkieletowo-mięśniowego, to bezsprzecznie rola stopy jest w tym procesie wyjątko-
wa. Wynika ona z faktu, że właśnie stopa zapewnia podparcie całego ciała na podłożu 
oraz umożliwia interakcję układu ruchu z otoczeniem [1].Doświadczenie dnia codziennego 
wskazuje na to, że nie bez wpływu na funkcjonowanie stopy, a pośrednio całego układu ru-
chu, ma obuwie używane podczas lokomocji. 
 Celem pracy była ocena wpływu wysokości obcasa obuwia używanego podczas chodu 
na kinematykę kończyny dolnej oraz pracę wybranych mięśni kończyny dolnej. 
 

 
2. MATERIAŁ I METODY 

 
 Do badania włączono 10 kobiet w wieku 22 lat (wysokośćśrednio 164 cm(158 do 170 
cm), masa średnio 58 kg (48 do 68 kg), rozmiar buta 36-40). Badane osoby deklarowały, 
że chodzą w butach na wysokim obcasie okazjonalnie (nie częściej niż raz w miesiącu).  
 Badania przeprowadzono w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej na Wydzia-
le Mechanicznym Politechniki Białostockiejz użyciem 16-kanałowego zestawu pomiarowego 
firmy Biometrics (elektrogoniometry, sEMG) [2]. Rejestrowano przebiegikątów stawowych 
w płaszczyźnie strzałkowej (zginanie-prostowanie) w stawie biodrowym i kolanowym oraz 
w płaszczyźnie czołowej (przywodzenie-odwodzenie) w stawie biodrowym. Dla lepszego 
zrozumienia kinematyki kończyny dolnej rejestrowano też aktywność elektryczną (sEMG) 
wybranych mięśni kończyny dolnej prawej:prosty uda (a), naprężacz powięzi szerokiej 
(b),piszczelowy przedni (c), strzałkowy długi (d),brzuchaty łydki (e),płaszczkowaty(f). 
 Pomiar przeprowadzono w obuwiu na płaskim(do 1 cm), średnim (4-6 cm) i wysokim 
obcasie (9-11 cm). Dla porównania wykonano tez pomiary dla chodu boso. 
 Dla każdej z badanych osób wykonano uśrednienie zarejestrowanych przebiegów 
dla trzech cykli chodu. Ostateczne wyniki dla całej grupy uzyskano przez uśrednienie rezulta-
tów wyliczonych dla poszczególnych osób, stosując względną miarę czasu (unormowanie 
do 100% czasu trwania cyklu). 
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3. WYNIKI BADAŃ 
 

 
 

Rys. 1.Średnie przebiegi kątów stawowych podczas chodu w obuwiu o różnej wysokości obcasa: zginanie- 
prostowanie w stawie kolanowym (a) i biodrowym (b) przywodzenie-odwodzenie w stawie biodrowym (c) 

 

 
 

Rys. 2.Średnia aktywność mięśni (sEMG) podczas chodu w obuwiu o różnej wysokości obcasa 
  
4. DYSKUSJA I WNIOSKI 
 
 Analizując wyniki badań obserwujemy wyraźny wpływ wysokości obcasa na parametry 
kinematyczne oraz aktywność mięśni kończyny dolnej podczas lokomocji. Zakres ruchu  
zginania w stawie kolanowym zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości obcasa. Widać też, 
że zwiększenie zakresu ruchu przywodzenia-odwodzenia w stawie biodrowym w fazie pod-
porowej. Obserwowano również zwiększoną aktywność mięśni wraz ze wzrostem wysokości 
obcasa, dodatkowo okres ich aktywności znacząco różni się w porównaniu z chodem boso. 
Nie zaobserwowano istotnych zmian w przebiegu kąta zgięcia w stawie biodrowym.  
 Na podstawie powyższych obserwacji można stwierdzić, iż podczas chodu na wysokim 
obcasie dochodzi do zmian w funkcjonowaniu kończyny dolnej. Stopa znajduje się wówczas 
w innej pozycji niż przy chodzie boso a zaburzenia związane z noszeniem butów na obcasie 
są widoczne nie tylko w stopie, ale także w innych segmentach ciała [3]. 
 
LITERATURA: 
[1] Gage J. R., Deluca P.A., Renshaw T.S.: Gait Analysis: Principles and Applications, 

J Bone Joint Surg Am. 1995;77:1607-1623. 
[2] http://www.biometricsltd.com/systems.htm - witryna internetowa firmy Biometrics Ltd. 
[3] Mika A, Oleksy Ł, Mika P, Marchewka A, Clark BC. The influence of heel height on 

lower extremity kinematics and leg muscle activity during gait in young and middle-aged 
women. Gait and Posture 2012, 35(4):677-680. 

M. prosty uda M. naprężacz 
powięzi szer. 

M. piszczelowy 
przedni 

M. strzałkowy 
długi 

M. brzu-
chaty łydki 

M. płaszcz-
kowaty 


