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1. WSTĘP 
 

Functional Movement Screen (FMS)™ jest badaniem przesiewowym stosowanym w 
populacji osób zdrowych i aktywnych fizycznie. Założeniem autorów testu była ocena 
fundamentalnych wzorców ruchowych oraz wychwycenie ich zaburzeń. Ma to na celu ocenę 
ryzyka wystąpienia urazu podczas aktywności fizycznej jak i funkcjonalnej sprawności 
badanego. 

Wbrew założeniom autorów FMS™, dotychczasowe publikacje nie potwierdzają korelacji 
wyniku badania z częstością występowania kontuzji czy jakimikolwiek parametrami 
oceniającymi sprawność fizyczną. Ze względu na niewielką ilość publikacji, trudno jest również 
ocenić walidację testu oraz sposób doboru kryteriów oceny. 

W związku z powyższym, celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy występują 
zależności pomiędzy oceną uzyskaną w jednym z testów FMS™ a kolejnością aktywacji 
wybranych mięśni. Pozwoli to sprawdzić, czy kryteria stosowane w badaniu mają 
odzwierciedlenie w timingu mięśniowym. 
  
 
2. MATERIAŁ I METODA 
 

Grupę badawczą stanowiło 21 kobiet w wieku od 19 do 31 lat, badane prezentowały różny 
poziom aktywności fizycznej. Niewyleczone kontuzje, ból oraz znajomość kryteriów oceny 
FMS™ stanowiły kryterium wyłączenia z badania. 

Każda z badanych wykonała 6 powtórzeń testu Hurdle Step™ (3 dla strony prawej, 3 dla 
lewej) zgodnie z metodologią zalecaną przez autorów FMS™. Oceny ruchu zgodnie z 



XIII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 22 
 

kryteriami testu dokonano na podstawie analizy zapisów video uzyskanych za pomocą dwóch 
kamer rejestrujących badane w projekcji strzałkowej i czołowej. 

Podczas każdego powtórzenia rejestrowany był zapis aktywności elektromiograficznej 10 
mięśni (m. pośladkowy średni, m. naprężacz powięzi szerokiej, m. prosty uda, m. skośny 
brzucha zewnętrzny, m. wielodzielny – po prawej i lewej stronie ciała). W badaniach 
wykorzystano telemetryczny system pomiarowy NORAXON a wybrane mięśnie oklejono 
elektrodami zgodnie z wytycznymi SENIAM. 

Do obliczenia aktywacji poszczególnych mięśni zastosowano standardowy protokół 
przekroczenia trzykrotności SD linii podstawowej trwający minimum 0,3 s.  

Każde powtórzenie podzielone było na 2 fazy. W pierwszej rejestrowano zapis w 
spoczynku (w pozycji siedzącej z podpartymi plecami), co stanowiło podstawę do obliczenia 
progu pobudzenia z linii podstawowej. Druga faza rozpoczynała się od stania w pozycji 
wyjściowej do wykonania ocenianego ruchu. 
 
3. WYNIKI 
 

Przy zastosowanym protokole obliczania czasu aktywacji mięśni 38,4% (dla powtórzeń 
ocenionych na 3) i 38,8% (dla powtórzeń ocenionych na 2) było aktywnych od początku 
drugiej fazy, co oznacza, że aktywność mięśni była rejestrowana jeszcze przed wykonaniem 
ruchu, w staniu.  

W próbach ocenionych na niższą ocenę, wśród mięśni aktywnych od początku stania 
największy udział miał mięsień pośladkowy średni nogi podporowej (17,1%). Mięsień ten był 
aktywny od początku drugiej fazy w 68,4% powtórzeń. 

W próbach ocenionych na wyższą ocenę, w grupie mięśni aktywnych przed ruchem 
największy udział miały mięsień pośladkowy średni oraz skośny brzucha zewnętrzny (oba po 
stronie podporowej) – po 18,5%. Aktywność tych dwóch mięśni przed wystąpieniem ruchu 
wystąpiła w 71% powtórzeniach.     
 
4. PODSUMOWANIE  
 
 Wstępna analiza wyników poddaje w wątpliwość stosowanie standardowej metody 
obliczania kolejności aktywacji mięśni w dynamicznym akcie ruchowym jakim jest Hurdle 
Step. Zauważa się jednak, że osoby lepiej ocenione w teście FMS™ częściej wykorzystywały 
mięśnie pośladkowy średni i skośny brzucha zewnętrzny strony podporowej jeszcze przed 
wystąpieniem ruchu. Mogło to mieć związek z lepszą stabilizacją kompleksu lędźwiowo-
miedniczo-udowego niezbędną do prawidłowego wykonania wzorca. W celu dokładniejszego 
określenia kolejności aktywacji wybranych mięśni podczas wykonywania testu Hurdle Step 
niezbędne jest zastosowanie innego protokołu obliczeniowego. 
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