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1. WSTĘP 

  
 Stopy kształtują się wraz z rozwojem człowieka, a okres ten kończy się około 18 roku 
życia. Wady stóp są wadami znajdującymi się na czele listy chorób cywilizacyjnych w Polsce i 
na całym świecie. Mogą one rozwijać się już w okresie dziecięcym. Istnieje wiele czynników, 
które mogą wpływać na ich rozwój. Wczesne wykrycie nieprawidłowości umożliwia 
skuteczniejszą profilaktykę i leczenie. Pod tym kątem przeprowadzono badania za pomocą 
podoskopu komputerowego podświetlonego z kamerą Full HD (rys.1a). Podoskop jest 
jednym z najbardziej popularnych urządzeń stosowanych do ich badania. Składa się on z lustra 
ustawionego pod odpowiednim kątem oraz z płyty szklanej, na której staje pacjent. 
 

 
2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 

 
 Badanie przeprowadzono u 11 osobowej grupy koszykarzy w wieku 10-25 lat będącymi 
członkami klubu sportowego AZS Politechnika Częstochowa. Przed badaniami 
przeprowadzono wywiad dotyczący stylu życia - aktywności fizycznej, przebytych chorób, 
chorób w rodzinie oraz układu ruchu. Za pomocą podoskopu wykonano zdjęcia w warunkach 
odciążenia – rys.1b (osoba badana siedziała na krześle, tak aby stopy ustawione były pod 
kątem prostym do uda), następnie w obciążeniu (równomiernym) własnym ciężarem.  
 

 a)                    b)   
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 Rys.1. Podoskop komputerowy z kamerą FULL HD (a); przykładowe zdjęcie uzyskane z badania 
podoskopem (b) 
 
Analizowano następujące parametry: wskaźnik Wejsfloga, wskaźnik kątowy Clarke’a, 
wskaźnik Sztritera-Godunowa. Dzięki tym wskaźnikom możliwe jest wykrycie 
nieprawidłowości strony podeszwowej stóp, do nieprawidłowości tych zaliczyć należy stopę 
wydrążoną, stopę prawidłową oraz stopę płaską z koślawością lub bez koślawości. Do 
wyznaczenia parametrów, wskaźników i kątów stopy wykorzystano metodę 
plantokonturograficzną (rys.2). 
 

a)       b)         c)  
 
Rys.2. Schemat do pomiarów wskaźników i kątów: a) wskaźnik kątowy Clarke’a; b) wskaźnik Sztritera-
Godunowa; c) wskaźnik Wejsfloga 
 
 
3. WNIOSKI 
 
 Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że u większości badanych osób występują 
nieprawidłowości w budowie strony podeszwowej stóp. Przedstawiona metoda do diagnostyki 
i badania stóp gwarantuje z dostateczną dokładnością i wiarygodnością możliwość otrzymania 
parametrów niezbędnych do projektowania i doboru wkładek ortopedycznych. 
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