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1. WSTĘP 
 

Jedną z podstawowych czynności fizycznych każdego człowieka jest chód. Ponieważ 
chodzenie wykonywane jest rutynowo jak również nieświadomie często uznawane jest 
za prostą fizjologiczne czynność. W rzeczywistości proces ten jest bardzo złożony i mimo 
wielu lat badań nad chodem człowieka wiele aspektów do dzisiaj pozostaje niewyjaśnionych a 
te znane są udoskonalane przez nowe metody badań chodu. 

Pierwsze kroki dziecko stawia w wieku około jednego roku jednakże pełną sprawność 
uzyskuje w wieku dziesięciu lat. Dopiero po tym okresie zostaje całkowicie rozwinięta 
koordynacja układu nerwowo-mięśniowego aparatu kroczenia człowieka. Szczyt sprawności 
aparatu ruchu przypada między 22-25 rokiem życia [1]. 

W okresie tym może ulec zmianie wysklepienie stóp co może mieć wpływ na występowanie 
nieprawidłowości postawy, związanych z płaskostopiem – które poprzez łańcuchy 
kinematyczne będzie wpływać na inne elementy ustawienia ciała, takie jak np. miednica, barki, 
kręgosłup. Ważnym jest określenie występujących różnic w wysklepieniu stóp dzisiejszej 
młodzieży oraz ich porównanie względem osób dorosłych [2, 3]. 

Badania tej grupy mogą zainteresować lekarzy oraz fizjoterapeutów w zakresie 
wspomagania diagnozowania aparatu kroczenia lub oceny postępów w rehabilitacji i leczenia. 
Inżynierowie wspomagają ww. badania naukowe dając nowe możliwości diagnozowania przy 
wykorzystaniu technik wcześniej niedostępnych. 
 
 
2. CEL PRACY 
 

Celem pracy jest analiza kąta Clarka oraz wskaźnika Wejsfloga u dzieci w wieku wczesno 
szkolnym w odniesieniu do osób dorosłych. 

 
 

3. MATERIAŁY I METODY 
 
Badania przeprowadzono na grupie liczącej łącznie 30 osób, podzieloną na dzieci i osoby 

dorosłe. Grupę dzieci reprezentowało dwadzieścioro osób w wieku od 10 do 11 lat w równej 
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proporcji chłopców i dziewcząt. Grupę osób dorosłych stanowili dorośli mężczyźni w wieku 
22 lat. 

Kryteriami wyłączenia z badania były stwierdzone: otyłość i niedowaga, schorzenia 
kręgosłupa i kończyn dolnych, choroby neurologiczne oraz niepełnosprawność ruchowa.  

Podczas badań określono wzrost i masę ciała badanych osób oraz wykonano pomiary przy 
pomocy platformy dynanometrycznej RSscan. Uzyskane dane pozwoliły na określenie 
wskaźnika BMI, badanie pedobarograficzne pozwoliło na ocenę wysklepienia podłużnego 
i poprzecznego. Wysklepienie podłużne oceniano na podstawie wartości kąta Clarke’a, 
a sklepienie poprzeczne określono na podstawie wskaźnika Wejsfloga. 
 

 
Rys.1. Wynik z platformy dynanometrycznej RSscan A - kąt Clarke’a, B – wskaźnika Wejsfloga 

 
4. WYNIKI BADAŃ 
 

Obliczono odsetek występowania płaskostopia poprzecznego oraz podłużnego w obu 
badanych grupach jest zbliżone, podobnie jak proporcje w obciążeniach stóp. 

W badaniach własnych zaobserwowano dla większości badanych osób, prawidłowe 
parametry wysklepienia stóp. Uzyskane wyniki są zbliżone do tych prezentowanych przez 
autorów innych prac [4, 5]. Wyniki średnie kąta Clarke’a dla grupy dzieci wyniosły 52,9 
oraz 53,5 dla grupy dorosłych, a w zakresie wskaźnika Wejsfloga odpowiednio 2,7 oraz 2,8. 
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